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In beeld

10 jaar later

Uit ervaring

Afgekeurd
maar niet
uitgewerkt

“Door de ziekte ben
ik sneller volwassen
geworden”

met tips van
het uwv

Als je weet
dat je doodgaat
Anne Marie (48): “Ik wilde
vrij van weerstand sterven”

Harm Kuipers (64)
oud-wereldkampioen schaatsen:

“Gelukkig
zei niemand dat ik
volslagen gek was”

de wachtkamer

Locatie: Academisch
Ziekenhuis Maastricht
Tijd: 11:30 uur
Afdeling: Ontmoetingscentrum van het oncologisch
centrum

“Die haren interesseren
me inmiddels het minst”
tekst Resi Lankester fotografie Sander Baks
tekst Resi Lankester foto Sarah Wong

Het is hier een stuk gezelliger wachten dan in de officiële wachtkamer van het ziekenhuis, vindt Evelien Hamers (31). En de arts
weet haar hier, in het ontmoetingscentrum, net zo goed te
vinden. Hier staan bankjes en er is een grote tafel vol met informatiefolders en tijdschriften. Er hangt een gemoedelijke, huiselijke sfeer en je kunt altijd even een kletspraatje maken met een
vrijwilliger of andere patiënt. De borstkanker, die in december
2011 werd ontdekt, heeft ze nog niet ter sprake gebracht in de
wachtruimte. “Je praat hier eerder over het weer, dat soort dingen.” Door de kanker werd haar hele leven anders. Voor het eerst
besefte ze haar sterfelijkheid. Omdat er veel kanker voorkomt in
de familie, had ze uit voorzorg al een onderzoek gepland staan.
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De kanker was haar voor. Ze besloot preventief beide borsten te
verwijderen. Toch een soort opluchting. “Ik wil hier niet nog een
keer doorheen.” De haaruitval vond ze in het begin heel moeilijk.
“Ik durfde niet meer in de spiegel te kijken; ik voelde me een minder mooi mens.” Maar die fase is nu voorbij. “De haren interesseren me het minst. Ik wil beter worden.” Voor de chemotherapie
die zo zal volgen, is ze zenuwachtig. Ze weet hoe heftig haar lichaam er op kan reageren. Zodra de chemo in haar lijf zit, voelt
ze het meteen: moe, misselijk. Gelukkig haalt haar man haar op.
Thuis gaat ze meteen naar bed. Haar zoontje van drie vindt dat
helemaal niet gezellig. “Maar het moet. Ik kan niet anders.”
www.kwfkankerbestrijding.nl/kanker
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Welkom

drijfveren

interview

“Het liefst wil ik lang en
gelukkig leven, maar
mijn verstand zegt dat
dat er niet in zit”

Harm Kuipers (64):

“Kwaliteit van
leven is voor mij

het belangrijkste”

Zijn nuchtere inborst hielp oud-wereldkampioen schaatsen, arts en bewegingswetenschapper
Harm Kuipers bij een zeer moeilijke keuze. Bij de behandeling van slokdarmkanker koos hij
bewust niet voor een zeer zware, levensverlengende ingreep. “Ik ga voor kwaliteit van leven,
niet voor het maximale oncologische resultaat.” tekst Brigit Kooijman fotografie Jeroen Scheelings archiefbeeld Jan Stappenbelt

H

ij is bijna 65, maar lijkt eerder
56. Opgewekt en onvermoeibaar praat hij bijna twee uur
lang over schaatsen, zijn carrière als bewegingswetenschapper en het
leven met twee soorten kanker. Tijdens
het gesprek op zijn kamer aan de Universiteit van Maastricht moet hij steeds even
gaan verzitten. “Nee, het is geen pijn”, zegt
hij. “Het is ongemak.” Hij heeft last van zijn
stuitje. Behalve aan dat geschuif op zijn
stoel is nergens aan te zien dat Harm Kuipers ziek is.
In maart 2010 hoorde hij dat de oorzaak
van de ‘oude-mannenklachten’ waar hij al
even aan leed (vooral: veel moeten plassen) prostaatkanker was. Eentje van het
agressievere soort. Er waren uitzaaiingen
gevonden naar lymfeklieren in bekken en
buik. Het bericht kwam hard aan, jazeker,
maar al snel hervond hij zijn evenwicht. Bij
prostaatkanker, ook de agressieve vorm,
groeit de tumor betrekkelijk langzaam.
Hormoonbehandeling en bestralingen
konden het proces jaren vertragen. Als hij
geluk had, kon hij nog tot zijn tachtigste
van het leven genieten. Sportvliegen, fietsen, pianospelen, schaatsen met zijn kleinkinderen.
Tot in november 2011 een tumor in de slokdarm werd gevonden. Slokdarmkanker is,
zoals Kuipers het formuleert, ‘veel vervelender dan prostaatkanker’. Na vijf jaar is
nog maar 13 procent van de patiënten in
leven. Had hij ervoor gekozen om de zware
standaardoperatie te ondergaan, waarbij

het grootste deel van de slokdarm en een stuk van de maag worden
weggehaald, dan zou er 40 procent kans zijn dat hij over vijf jaar nog
in leven zou zijn. Toch koos hij voor levenskwaliteit en niet voor levensverlenging.
Het lijkt me een vreselijk moeilijke beslissing.
“Natuurlijk is dat een lastige keus. Het liefst wil ik lang en gelukkig
leven, maar mijn verstand zegt dat dat er niet in zit, en dan moet je
alles tegen elkaar afwegen. Naast de slokdarmkanker heb ik natuurlijk ook nog die prostaatkanker. Die houdt zich nu rustig, dankzij de
hormoonbehandeling. Maar die behandeling werkt op een gegeven
moment niet meer: na gemiddeld één tot drie jaar wordt de tumor
resistent. Hoeveel tijd ik daarna nog heb, is onzeker. Dus ik heb allerlei
scenario’s op papier gezet en ben gaan calculeren en afwegen. Stel dat
ik geluk heb en dat die zware slokdarmoperatie slaagt, zonder complicaties. En dat dan die prostaat ineens weer begint! Dan heb ik intussen veel kwaliteit van leven ingeleverd, want die operatie – waarbij
het resterende deel van je maag tot slokdarm wordt opgerekt – zorgt
ervoor dat je een hele tijd niet normaal kunt eten. En sporten is er dan
voorlopig helemaal niet meer bij. Bovendien is er een grote kans op
complicaties. Ik heb besloten om de tumor via een lichte ingreep te
laten verwijderen, maar daarbij kunnen ze niet alles weghalen. Het
risico dat het gezwel weer gaat groeien is dus groot.”

Biografie
Harm Kuipers werd op 22 november 1947
geboren in Drenthe. Op zijn vijfde begon hij
met schaatsen. In 1974 en 1975 werd hij
Nederlands kampioen allround, in 1975
wereldkampioen. Na een studie geneeskunde werd hij in 1976 wetenschappelijk
medewerker bij de afdeling Fysiologie aan
de Universiteit van Maastricht. In 1992
werd hij daar hoogleraar Bewegingswetenschappen. Als onderzoeker hield hij
zich onder meer bezig met de rol van beweging bij chronische ziekte en veroudering.
Als schaatser was Kuipers een ‘eigenheimer’. Zo maakte hij zijn eigen trainingsschema’s en trainde om reistijd uit te sparen
mee met de Drentse selectie in plaats
van met de nationale kernploeg.

Heb je nooit getwijfeld?
“Toen ik de beslissing eenmaal genomen had niet meer. Gelukkig was
mijn vrouw het met me eens en ook mijn kinderen stonden achter
mijn keuze. Van de behandelaars zei ook niemand dat ik volslagen
gek was. Ik heb hun steeds verteld dat kwaliteit van leven voor mij
het allerbelangrijkste is en dat ik dus niet per se ga voor het maximale
oncologische resultaat. Daar hadden ze duidelijk begrip voor.”
Tot zover het verstand. Hoe zit het met emoties? “Ik ga hier pragmatisch en relativerend mee om. Als je geboren wordt, weet je één
ding zeker, namelijk dat je ooit doodgaat. Bij de een is dat wat vroeger dan bij de ander.”
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Interview

Journalist
Brigit Kooijman
“Het interviewen van
mensen met kanker
is een soort levensacademie voor mij. De les die ik
leerde van oud-schaatser Harm
Kuipers is dat het leven altijd
onzeker is, ook als je niet (zoals
hij) twee soorten kanker hebt. En
dat je er dus, gezond of ziek, het
beste van moet maken.”
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Harm Kuipers, oud- wereldkampioen schaatsen, koos
bij de behandeling van slokdarmkanker niet voor een
levensverlengende ingreep, maar voor kwaliteit van leven.
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achtergrond

Niet tegen roken
wél tegeN sterveN
Longartsen Pauline Dekker en Wanda de Kanter spannen zich naast
hun werk in het ziekenhuis dagelijks in voor een rookvrijer Nederland. “We zijn niet tegen roken. Maar wel tegen onnodig sterven aan
kanker.” KWF Kankerbestrijding kende hen op 21 april de Professor
dr. P. Muntendamprijs toe. tekst Naomi Querido fotografie Sander Baks

longarts wanda de kanter

“Als longartsen zien
we dagelijks de
gevolgen van roken”

Op de werkkamer van longarts
Pauline Dekker in het Beverwijkse
Rode Kruis Ziekenhuis loopt collega
Wanda de Kanter binnen. Niet als
dokter, maar in de rol van patiënte.
Ze draagt een pruik met rode lange
haren en heeft een pakje sigaretten
in haar hand. ‘U bent hier opgenomen voor COPD’, begint Dekker met strenge blik, die nauwelijks
verraadt dat ze acteert. ‘Als u niet stopt met roken, belandt u in
een rolstoel!’ Gespeeld beledigd antwoordt De Kanter, terwijl ze
haar armen over elkaar slaat: ‘Ik was verkouden en ik heb verder
nergens last van! Ik kom voor mijn recept, niet voor bemoeienis!’
Als het toneelstuk is afgelopen licht Pauline Dekker lachend toe:
“Zó moet het dus niet.”
Samen met haar collega Wanda de Kanter schreef ze in 2008 het
boek Nederland stopt! met roken. Hun aanpak is zo’n succes (30.000
verkochte exemplaren) dat ze huisartsen, specialisten en hulpverleners in de workshop 'Motiveren kun je leren' laten zien hoe zij
hun patiënten kunnen motiveren om te stoppen.

Hoe zijn jullie op dit idee gekomen?
Pauline Dekker: “Als longartsen zien we dagelijks de gevolgen van
roken. Ook andere artsen en hulpverleners worden ermee geconfronteerd, want de schade van roken uit zich van top tot teen. Van
een hogere kans op een beroerte, mond- en keelkanker en hart- en
longaandoeningen tot aan het amputeren van een voet of been.
Het is belangrijk dat artsen en verpleegkundigen in gesprek gaan
met rokende patiënten over de gevolgen van blijven roken.”
Wanda de Kanter: “Uit ervaring weten we hoe lastig het is om
mensen te motiveren hun sigaret definitief te doven. Wij zijn niet
tegen rokers, maar wel tegen onnodig doodgaan aan kanker. Zo is

85 procent van alle longkanker gerelateerd aan roken. Van die groep
overleeft 70 procent het eerste jaar
niet. Veel patiënten houden hun
mond en voelen schuld en schaamte: ze hebben het ‘zelf’ gedaan. Onzin, het gaat om verslaving. We
hebben zelf jarenlang gerookt, we
kennen de drogredenen die het brein geeft om te blijven roken.”
Hè, hebben jullie zelf ook gerookt?
Dekker: “Destijds mocht er nog reclame voor tabak worden gemaakt en ik was gevoelig voor ‘de wereld van Peter Stuyvesant’,
vol luxe en verleiding. Maar in het ziekenhuis waar ik werkte, zag
ik patiënten met afgehakte benen en zuurstofflessen. De echte
wereld van Peter Stuyvesant. Ik kreeg last van die beelden, en
toen ik kinderen wilde krijgen, ben ik – na vijftien jaar – gestopt.
Gemakkelijk was dat niet, totaal niet zelfs. Het was vooral mijn
vastbeslotenheid om nooit meer een sigaret aan te raken.”
De Kanter: “Ik begon op mijn twaalfde en stoppen zou ik nooit,
nam ik me voor. Ik mocht dan wel dokter worden, maar geen
duffe muts. Dus ook niet toen ik longarts was en kinderen had. ’s
Avonds of ’s nachts rookte ik een paar sigaretjes: mijn momentje
van geluk. Totdat mijn veertienjarige dochter me betrapte. Ik
besloot om een boek te schrijven over stoppen met roken en zelf
stoppen was de perfecte voorbereiding daarop. Wel had ik de typische gedachtekronkels van een roker. Ik dacht: als de uitgever
het niks vindt, kan ik altijd weer beginnen.”
Wat maakt jullie handboek zo anders dan de bestaande zelfhulpgidsen?
De Kanter: “In Nederland stopt! met roken staan we stil bij de oorzaak:

longarts pauline dekker

“we hebben jarenlang
zelf gerookt, dus we
kennen de trucs
van het brein”

waarom iemand rookt en wat de
motivatie is om te stoppen. Maar
ook bij zaken als hoe het komt dat
je verslaafd raakt en blijft, wat erbij
komt kijken als je stopt en een overzicht van de verschillende methoden om dat te doen. En natuurlijk
de gezondheidsvoordelen van stoppen en de nadelen van doorgaan.
Door alle facetten van rookverslaving te belichten, krijgt de lezer
inzicht. Dat helpt om anders te gaan denken over roken.”

Het blijft niet bij het boek en de motivatiecursussen. Jullie
schudden regelmatig mensen wakker via de media. Wat is
jullie doel?
De Kanter: “Voor het schrijven van het boek en de voorbereidingen op de cursussen hebben we ons enorm verdiept in het onderwerp. Gaandeweg zie je steeds meer. Door Zembla in te lichten,
kent nu iedereen onze ‘minister van Tabak’ Edith Schippers. Maar
de media voeden het ‘positieve’ beeld ook. In elke glossy staan celebs of royals met een sigaret. Roken lijkt onschuldiger dan bijvoorbeeld comazuipen, maar de verwoestende gevolgen komen pas
na twintig jaar tevoorschijn.”
Dekker: “Om roken hangt de sfeer van vrijheid, maar in werkelijkheid is het een ernstige verslaving. Eén op de twee mensen
overlijdt aan de gevolgen van roken, en één op de vier zelfs vóór
zijn pensioen. Ondanks het aantal mensen dat elk jaar stopt of
overlijdt, blijft het percentage rokers in ons land stabiel. Vooral
jongeren zijn een geliefde doelgroep van de tabaksindustrie voor
nieuwe aanwas, want eenmaal verslaafd is het heel moeilijk weer
te stoppen. Cafés en schoolpleinen vormen de kweekvijver voor
onze nieuwe patiënten. Dat willen wij voorkomen.”

In april heeft KWF Kankerbestrijding jullie de Professor Muntendamprijs toegekend voor jullie
bijzondere verdiensten. Daar is
een geldbedrag van 50.000 euro
aan gekoppeld. Wat zijn jullie
plannen?
De Kanter: “Longkanker is nog lang
geen chronische ziekte, een groot deel van de patiënten overlijdt
eraan. Niet-roken voorkomt nieuwe gevallen van longkanker en
andere vormen van kanker. Niemand moet nog om het onderwerp roken heen kunnen. Via Twitter en Facebook informeren we
en roepen we mensen op om hun stem te laten horen. Danzij het
geldbedrag kunnen we professionals op dit vlak inschakelen om
onze boodschap nog beter te verspreiden. Mijn droom? Dat het
aantal mensen met longkanker over twintig jaar is gehalveerd
door bijvoorbeeld hoge prijzen voor tabak en de invoering van
een nicotinepas.”
Dekker: “De cursussen, het boek, onze media-acties: we doen het
allemaal in onze vrije tijd. Soms denk ik: is dit het waard? Maar
dan zie ik weer drie vrouwen die zijn genezen van borstkanker,
maar nu longkanker hebben. Omdat ze zijn gaan roken van de
stress. Of er zit een jonge vent in de wachtkamer, vader van drie
kinderen. Dan weet ik weer waarvoor we het doen. Longkanker
kan echt voor een groot deel de wereld uit.”

twitter: @wdekanter
nederland stopt! met roken, pauline dekker
en wanda de kanter, uitgeverij thoeris, € 19,95

www.nederlandstopt.nu
www.kwfkankerbestrijding.nl/preventie
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Hoofdredacteur
Stan Termeer
“Longkankerpatiënten
horen regelmatig dat
de arts weinig meer
kan doen. Vreselijk, voor patiënt
én arts. Longkanker wordt vaak
door roken veroorzaakt. Longartsen Pauline Dekker en Wanda de
Kanter behandelen hun patiënten
met grote zorg en voeren daarnaast een creatieve kruistocht
tegen de sigaret. Reden voor KWF
om hen de Prof. Muntendamprijs
te overhandigen.”

09-05-12 13:00

Achtergrond

Ooit rookten de longartsen zelf. Nu strijden ze op een bijzondere en effectieve manier voor een rookvrij Nederland.

beeldverhaal

10
jaar
later

In Nederland krijgen jaarlijks zo’n 400
kinderen kanker. Fotografe Sarah Wong
portretteerde tussen 2000 en 2002 een
aantal van die kinderen in het Sophia
Kinderziekenhuis in Rotterdam. Tien jaar
later zocht ze opnieuw contact met hen.
tekst Resi Lankester /Sarah Wong fotografie Sarah Wong
met dank aan Fotolab Souverein, Weesp

“Soms dacht ik wel: waarom
heb ik dat nou weer?”
Bij Monique van Leeuwen werd in september 2001 een bottumor in haar been geconstateerd (osteosarcoom). Ze was toen elf jaar. Haar been moest
geamputeerd worden. Inmiddels is ze genezen verklaard. Monique werkt als sociaal pedagogisch werker en is single.
Monique ( 21) : “Het is gewoon gebeurd. Ik besefte het allemaal niet zo, dat kwam pas na de operatie, waarbij mijn been vanaf
de knie werd geamputeerd. Er waren wel momenten dat ik dacht: waarom krijg ik dat nou weer? Natuurlijk ben ik ook wel eens
down geweest, maar ik dacht dan: ik ben nog steeds Mo en ik ben helemaal niet zielig. De eerste keer naar mijn stomp kijken
vond ik heel eng. Ik heb heel lang niet echt durven kijken. Ik bleef gekke dingen doen, zoals met mijn kunstbeen de klimwand
op. Dan viel dat been naar beneden en dan schrok iedereen zich te pletter. Ik vond het altijd wel grappig om mensen een beetje
aan het schrikken te maken. Ik ben door de ziekte sneller volwassen geworden. Doordat ik zoveel mensen heb zien overlijden,
is er het besef dat je het ook wel eens níet kan redden. Ik heb elf vrienden en vriendinnen verloren op jonge leeftijd. Dat hoort
niet, als kind. Vriendinnen zeggen wel eens: ‘Ik weet precies hoe je je voelt!’ Dan denk ik: nou, nee...”
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Jaarlijks krijgen zo’n 400 kinderen kanker.
Hoe is het met hen, tien jaar na de diagnose?

21
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Fotograaf
Sarah Wong
“De zieke kinderen
die ik tussen 2000 en
2003 fotografeerde
voor het boek Sophia’s Children,
lieten een diepe indruk achter.
Het was dan ook een groot
cadeau hen, of hun ouders,
opnieuw te mogen fotograferen
voor Kracht. Met Alana en haar
moeder had ik een hartverwarmende middag. Ik was flink
aangeslagen toen ze onlangs
overleed.”
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fotograaf romy van geffen

“Het jasje kreeg een print van longkankercellen”
tekst Naomi Querido fotografie Romy van Geffen

De kankercellen die haar moeder zo ziek maken, blijken
onder de microscoop verbluffend mooi. Ze inspireren fotografe Romy van Geffen om met modefotografie de onzichtbaarheid van kanker te laten zien.
“Wat zie je er goed uit, helemaal niet ziek’, zeiden mensen tegen mijn moeder. Ik dacht: maar ze heeft beenmergkanker en
voelt zich hartstikke slecht. Tot ik besefte dat ik er zelf ook geen
voorstelling van had hoe kanker eruitziet. Die onzichtbaarheid
fascineerde me. Onder de microscoop, in het lab, zag ik hoe
kankercellen er in werkelijkheid uitzien. Dat een ziekte die zo’n
verwoestend effect heeft, er zo esthetisch en kwetsbaar uit kan
zien! Ik heb de beelden fotografisch vastgelegd. Ze vormden de
basis van het idee om zichtbaar te maken wat er diep in het
lichaam gebeurt. Mijn eindexamen aan de Academie voor Kunst
en Vormgeving in Breda vormde de kans om met modefotografie

mijn gevoel te uiten over het contrast tussen de schoonheid van
kankercellen en hun verwoestende effect. Met modeduo HjordisRobin ben ik kleding gaan ontwerpen. Keuzes voor kledingstukken, kleuren, stoffen en natuurlijk de prints, maak je op gevoel. Zo
is er een paarse panty met woekerende beenmergplasmacellen,
maar ook een blauw jasje met longkankercellen. Mijn moeder
was – net als de rest van ons gezin – reuze trots, op zowel de kleding als de uiteindelijke fotoshoot. De expositie riep veel reacties
op. Ook negatieve, van mensen die het te confronterend vinden.
Tegelijkertijd kreeg ik vaak de vraag waar de kleding te koop was.
Omdat de kledinglijn niet bedoeld was om te dragen, heb ik nu
zijden sjaals ontworpen met dezelfde dessins. Die zijn voor iedereen draagbaar. Ik wil laten zien dat je ook uit een ziekte als kanker
iets positiefs kunt halen.”

de sjaals zijn te koop via www.romyvangeffen.nl een deel van de opbrengst gaat naar het kankeronderzoekfonds limburg, een samenwerking
van kwf, maastricht umc en health foundation limburg. ook iets doen voor kwf kankerbestrijding? ga naar www.staoptegenkanker.nl

Afmelden of adres wijzigen?
publieksservice@kwfkankerbestrijding.nl
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Mooie dingen voor het goede doel
Voor bijna niks een kookcursus bij een sterrenrestaurant? Voor
een paar tientjes een grote schoonmaak in huis? Fight cancer,
het jongerenlabel van KWF, maakt het met Days of love its
allemaal mogelijk. Van 7 mei tot 4 juni worden op
www.fightcancer.nl honderden unieke producten en
belevenissen geveild, waar iedereen op kan bieden.
Alle items zijn belangeloos ter beschikking gesteld door
partners. De volledige opbrengst van de veiling gaat naar
Fight cancer (onderdeel van KWF Kankerbestrijding) en
dus naar o.a. wetenschappelijk kankeronderzoek.

Bald & beautiful BARBIE
Een Facebookcampagne van Amerikaanse
ouders heeft ervoor gezorgd dat Barbieproducent Mattel een kale Barbie gaat maken.
De kale Barbie wordt in samenwerking met
een Amerikaanse organisatie van kinderziekenhuizen gratis verspreid aan kinderen
met kanker. Met pruiken, sjaals en andere
accesoires leren kinderen al spelend omgaan
met de fysieke gevolgen van de behandeling van
kanker. Voorlopig wordt de kale Barbie alleen
in de Verenigde Staten en Canada uitgedeeld.
www.facebook.com/beautifulandbaldbarbie

Wat deed
KWF in 2011?

KWF droomt van een rookvrij
Nederland. Helaas is de invloed
van de tabaksindustrie op
het Nederlandse beleid groot.
Daarom wil KWF tijdens Wereld Niet Roken Dag op 31 mei
haar stem laten horen en de
petitie Rookvrij Nederland aan
demissionair premier Mark
Rutte overhandigen. Teken 'm
ook, tot 30 mei, op:
www.hollandsmokefree.nl

Wie twijfelt over een verdacht
uitziende moedervlek, kan met de
Huidmonitor App van Stichting
Melanoom een eerste check doen.
Fotografeer de plek met een smartphone
en vergelijk deze met een grote verzameling
voorbeeldfoto’s.De App is gratis verkrijgbaar
in de App Store en de Google Play Store.
Meer informatie op www.huidmonitor.nl
Ga bij twijfel altijd langs de huisarts.
Lees meer over huidkanker op:
www.kwfkankerbestrijding.nl/kanker
Bekijk ons zondossier op :
www.kwfkankerbestrijding.nl/preventie

beeld shutterstock.com, istock.com, melapp

Zingen tegen kanker
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Nederland Rookvrij,
doet u mee?

Moedervlek
check

Stichting Kanker in Beeld en KoninklijkTheater Carré
presenteren 16 september 2012 de Oncofonie, symfonie voor
je leven. Verschillende muzieksoorten wisselen elkaar af:
klassiek, jazz, wereldmuziek, Franse chansons en populaire
muziek. Ruim 500 artiesten, waaronder Sylvana Simons,
Liesbeth List en Hennie Huisman werken belangeloos mee
om de Oncofonie tot een succes te maken. De opbrengst van
het concert is bestemd voor Stichting Kanker in Beeld.
www.kankerinbeeld.nl

Wie snel een overzicht
wil krijgen van wat we
ophaalden en uitgaven
in 2011, kan ons jaarboekje
2011/2012 gratis bestellen:
www.kwfkankerbestrijding.nl/bestellen
Lees het uitgebreide jaarverslag 2011 op:
www.kwfkankerbestrijding.nl/jaarverslag

Oproep: enquête
protheselingerie

Asbest
Naar aanleiding van het artikel over
asbest in Kracht 16 meldde stichting Asbest
Advies Centrum dat ook bedrijven met
een certificaat toch niet altijd volgens
de gangbare veiligheidsnormen werken.
Mocht u hier vragen over hebben, kijk
dan op www.rijksoverheid.nl/asbest
of bel 0800-8051.

Veel vrouwen gaan na een
borstbesparende operatie
of amputatie tevergeefs op
zoek naar mooie lingerie. Fair
Roundings, een nieuw initiatief
op het gebied van van protheselingerie, wil daar verandering
in brengen. Geef aan wat u
nodig heeft, mooi vindt en
lekker vindt zitten op: www.
fairroundings.com/enquete.
De webshop zal ter zijnder tijd
online komen met een aanbod
van protheselingerie.

In de rubriek Ontkracht gaan onze
redacteuren op pad om fabels over
kanker te ontkrachten.
Blonde mensen kunnen beter geen
sinaasappelsap drinken, stelt kankerspecialist David Khayat in zijn recente Het
echte anti-kankerdieet. Waar of niet waar?
Kracht belt met oncologie-diëtist Jeanne
Vogel, lid van de Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie en hoofdredacteur van
Handboek Voeding bij kanker.
Veroorzaakt sinaasappelsap huidkanker
bij blonde mensen?
“Nee. Uit het onderzoek dat Khayat aanhaalt
blijkt dat mensen die veel sinaasappelsap
drinken een grotere kans hebben op huidkanker. Aan de vitamine ligt het niet, maar
verder onderzoek is niet gedaan. De aanname was dat het aan de stof furocoumarine
ligt, deze kan de huid gevoeliger maken voor
zonlicht. Khayat heeft aangenomen dat dit
juist voor rood- en blondharigen zou opgaan
omdat zij van nature gevoeliger zijn voor
huidkanker. Aanname op aanname dus. Dhr.
Khayat is het zoveelste voorbeeld van een
arts-oncoloog die niet geschoold is in voeding.”
Zijn er voedingsmiddelen waarvan onomstotelijk is vastgesteld dat ze helpen
of juist af te raden zijn?
“Nee. Alles heeft iets goeds en iets slechts in
zich. Door gevarieerd te eten krijg je alle goede stoffen binnen en beperk je de minder goede. Dit lijkt simpel, maar is best moeilijk om
te doen en vol te houden. Gun jezelf eens een
persoonlijk voedings- en beweegadvies van
een diëtist, dat is het enige wat echt helpt.”
Wat is het effect van dit soort berichten?
“Mijn ervaring is dat mensen uit de omgeving
van de patiënt dit soort verhalen inbrengen
en de patiënt onder druk zetten. Omdat je
als patiënt extra gevoelig bent voor dit soort
informatie, is het lastig om te doen wat het
beste is: negeren.”
lees meer op:
www.kwfkankerbestrijding.nl/preventie
zie ook ontkracht online:
www.kwfkankerbestrijding.nl/kracht
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interview

Harm Kuipers (64):

“Kwaliteit van
leven is voor mij

		

“Het liefst wil ik lang en
gelukkig leven, maar
mijn verstand zegt dat
dat er niet in zit”

het belangrijkste”

Zijn nuchtere inborst hielp oud-wereldkampioen schaatsen, arts en bewegingswetenschapper
Harm Kuipers bij een zeer moeilijke keuze. Bij de behandeling van slokdarmkanker koos hij
bewust niet voor een zeer zware, levensverlengende ingreep. “Ik ga voor kwaliteit van leven,
niet voor het maximale oncologische resultaat.” tekst Brigit Kooijman fotografie Jeroen Scheelings archiefbeeld Jan Stappenbelt

H

ij is bijna 65, maar lijkt eerder
56. Opgewekt en onvermoeibaar praat hij bijna twee uur
lang over schaatsen, zijn carrière als bewegingswetenschapper en het
leven met twee soorten kanker. Tijdens
het gesprek op zijn kamer aan de Universiteit van Maastricht moet hij steeds even
gaan verzitten. “Nee, het is geen pijn”, zegt
hij. “Het is ongemak.” Hij heeft last van zijn
stuitje. Behalve aan dat geschuif op zijn
stoel is nergens aan te zien dat Harm Kuipers ziek is.
In maart 2010 hoorde hij dat de oorzaak
van de ‘oude-mannenklachten’ waar hij al
even aan leed (vooral: veel moeten plassen) prostaatkanker was. Eentje van het
agressievere soort. Er waren uitzaaiingen
gevonden naar lymfeklieren in bekken en
buik. Het bericht kwam hard aan, jazeker,
maar al snel hervond hij zijn evenwicht. Bij
prostaatkanker, ook de agressieve vorm,
groeit de tumor betrekkelijk langzaam.
Hormoonbehandeling en bestralingen
konden het proces jaren vertragen. Als hij
geluk had, kon hij nog tot zijn tachtigste
van het leven genieten. Sportvliegen, fietsen, pianospelen, schaatsen met zijn kleinkinderen.
Tot in november 2011 een tumor in de slokdarm werd gevonden. Slokdarmkanker is,
zoals Kuipers het formuleert, ‘veel vervelender dan prostaatkanker’. Na vijf jaar is
nog maar 13 procent van de patiënten in
leven. Had hij ervoor gekozen om de zware
standaardoperatie te ondergaan, waarbij
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het grootste deel van de slokdarm en een stuk van de maag worden
weggehaald, dan zou er 40 procent kans zijn dat hij over vijf jaar nog
in leven zou zijn. Toch koos hij voor levenskwaliteit en niet voor levensverlenging.
Het lijkt me een vreselijk moeilijke beslissing.
“Natuurlijk is dat een lastige keus. Het liefst wil ik lang en gelukkig
leven, maar mijn verstand zegt dat dat er niet in zit, en dan moet je
alles tegen elkaar afwegen. Naast de slokdarmkanker heb ik natuurlijk ook nog die prostaatkanker. Die houdt zich nu rustig, dankzij de
hormoonbehandeling. Maar die behandeling werkt op een gegeven
moment niet meer: na gemiddeld één tot drie jaar wordt de tumor
resistent. Hoeveel tijd ik daarna nog heb, is onzeker. Dus ik heb allerlei
scenario’s op papier gezet en ben gaan calculeren en afwegen. Stel dat
ik geluk heb en dat die zware slokdarmoperatie slaagt, zonder complicaties. En dat dan die prostaat ineens weer begint! Dan heb ik intussen veel kwaliteit van leven ingeleverd, want die operatie – waarbij
het resterende deel van je maag tot slokdarm wordt opgerekt – zorgt
ervoor dat je een hele tijd niet normaal kunt eten. En sporten is er dan
voorlopig helemaal niet meer bij. Bovendien is er een grote kans op
complicaties. Ik heb besloten om de tumor via een lichte ingreep te
laten verwijderen, maar daarbij kunnen ze niet alles weghalen. Het
risico dat het gezwel weer gaat groeien is dus groot.”
Heb je nooit getwijfeld?
“Toen ik de beslissing eenmaal genomen had niet meer. Gelukkig was
mijn vrouw het met me eens en ook mijn kinderen stonden achter
mijn keuze. Van de behandelaars zei ook niemand dat ik volslagen
gek was. Ik heb hun steeds verteld dat kwaliteit van leven voor mij
het allerbelangrijkste is en dat ik dus niet per se ga voor het maximale
oncologische resultaat. Daar hadden ze duidelijk begrip voor.”
Tot zover het verstand. Hoe zit het met emoties? “Ik ga hier pragmatisch en relativerend mee om. Als je geboren wordt, weet je één
ding zeker, namelijk dat je ooit doodgaat. Bij de een is dat wat vroeger dan bij de ander.”

Biografie
Harm Kuipers werd op 22 november 1947
geboren in Drenthe. Op zijn vijfde begon hij
met schaatsen. In 1974 en 1975 werd hij
Nederlands kampioen allround, in 1975
wereldkampioen. Na een studie geneeskunde werd hij in 1976 wetenschappelijk
medewerker bij de afdeling Fysiologie aan
de Universiteit van Maastricht. In 1992
werd hij daar hoogleraar Bewegingswetenschappen. Als onderzoeker hield hij
zich onder meer bezig met de rol van beweging bij chronische ziekte en veroudering.
Als schaatser was Kuipers een ‘eigenheimer’. Zo maakte hij zijn eigen trainingsschema’s en trainde om reistijd uit te sparen
mee met de Drentse selectie in plaats
van met de nationale kernploeg.
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de stelling
over het ziekteverloop. Volgens Kuipers is de informatievoorziening nogal gebrekkig. Hij besloot voorlichting te gaan geven over prostaatkanker. Wat is er precies mis?
“Vaak krijgt de patiënt niet duidelijk te horen wat hij precies heeft.
Soms wordt het woord kanker niet eens genoemd. En als dat wel
gebeurt, wordt de patiënt lang niet altijd verteld welke vorm van
prostaatkanker hij heeft. Er zijn vele gradaties, van zeer mild tot
agressief. De milde vormen komen verreweg het meest voor en
daarbij is behandeling vaak niet nodig. Maar de patiënt denkt: ik
heb kanker, waarom doen ze daar niks aan? Sommigen laten zelfs
hun prostaat weghalen, terwijl dat absoluut niet nodig is.”
Waarom is juist bij prostaatkanker de voorlichting een
ondergeschoven kindje?
“Prostaatkanker wordt over het algemeen niet behandeld door
oncologen, maar door urologen. Oncologen hebben alleen met
kankerpatiënten te maken, die zijn beter getraind in de voorlichting dan urologen. In mijn lezingen pleit ik voor een protocol, een
handleiding voor de specialist, zodat patiënten vanzelf alle nodig
informatie krijgen.”

harm kuipers op de kunstijsbaan van assen
tijdens het nederlands kampioenschap in 1974

En die onzekerheid?
“Het leven is toch altijd onzeker? Het leven is zo kwetsbaar als wat.
Er kan altijd van alles gebeuren, een of andere onverlaat kan een
bom gooien, ik kan een hartinfarct krijgen. Moet ik nu lijden door
wat misschien komen gaat, en misschien ook niet? Zolang ik me
goed voel, wil ik daarvan profiteren. We zien wel waar het schip
strandt.”
Is dat karakter, die nuchterheid? Je achtergrond als wetenschapper? Je Drentse afkomst?
“Een combinatie waarschijnlijk, maar dat laatste in elk geval. Mijn
ouders komen allebei van een boerderij. Daar worden beesten geboren en gaan er beesten dood. Een dier dat ongeneeslijk ziek is,
verlos je uit zijn lijden. Ik ben opgegroeid met het besef dat de dood
bij het leven hoort.”

“Het ergste vond
ik het om mijn
kinderen slecht
nieuws te moeten vertellen”

Helpt het ook dat je zelf
arts bent?
“In mijn geval wel. Als je
een beslissing moet nemen, weet je waarover
het gaat. Ik heb makkelijk
toegang tot allerlei informatie. Toen ik te horen
kreeg dat ik prostaatkanker had, vroeg ik me af of
ze wel het goede preparaat hadden gebruikt. Ik vroeg de patholoog
of ik het even mocht bekijken onder de microscoop. Vorige week
heb ik samen met de radioloog uitgebreid de PET CT-scan bekeken
Dat is mijn nieuwsgierigheid als arts.”
Alsof het om een willekeurige patiënt gaat?
“Ja, zo voelt het soms wel.”

Tijdens de behandelingen voor prostaatkanker zag Harm Kuipers om zich heen hoe prostaatkankerpatiënten vaak worstelen met allerlei onbeantwoorde vragen en onduidelijkheden
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Je sport nog steeds. Hoe is het met je conditie?
“Die is naar omstandigheden nog heel goed, ik denk dat ik tot de
bovenste 25 procent behoor van de mannen in mijn leeftijdsgroep.
Door de hormoonbehandeling en de bestralingen is mijn uithoudingsvermogen wel wat achteruitgegaan, dus ik ga niet meer zo
hard als vroeger, maar ik fiets nog altijd op mijn mountainbike
door de heuvels van Zuid-Limburg. Ik heb goede sportgenen natuurlijk, maar ik ben er ook bewust aan blijven werken. Ook tijdens de periode van bestralingen ging ik gewoon de Keutenberg
op. En een paar dagen na de slokdarmoperatie zat ik alweer op de
fiets.”
Hoe belangrijk is sporten voor een kankerpatiënt?
“Voor mij héél erg belangrijk, ik heb echt behoefte om te sporten.
Maar ik denk dat het voor alle kankerpatiënten belangrijk is. Vermoeidheid is een van de meest voorkomende klachten bij kanker.
De ziekte zelf en de behandeling – hormonen, bestraling, chemo
– zijn daar debet aan. Als je toegeeft aan die vermoeidheid, kom
je in een neerwaartse spiraal, terwijl de kwaliteit van leven en je
afweer mede bepaald worden door je conditie. Met een goede conditie kun je de behandeling beter doorstaan, je herstelt sneller en
je kunt gemakkelijker je dagelijkse activiteiten weer oppakken.”
Voor de lezers gaan denken dat je een soort supermens
bent – heb je nu nooit eens je moeilijke momenten?
“O, jawel hoor. Het ergste vond ik het om mijn kinderen slecht
nieuws te moeten vertellen. Ik heb een dochter van 36 en twee
zoons van 35 en 38. De oudste zoon is vrij nuchter, maar mijn dochter en jongste zoon grijpt het steeds erg aan. Als ik weer eens een
slecht bericht had gehad, zei ik tegen mijn vrouw: ‘zeg maar niks
tegen de kinderen.’ Maar dat kan natuurlijk niet.
Zelf heb ik het ook een keer te kwaad gehad. Het was kort nadat ik
gehoord had dat ik prostaatkanker had, en dat het er niet zo best
uitzag. Met mijn oudste zoon Marthijs, de nuchtere van het stel,
was ik een fietstocht aan het maken, toen we moesten wachten
voor een rouwstoet. Dat was ineens erg confronterend. We werden allebei heel stil. We fietsten maar, zonder iets tegen elkaar te
zeggen. Ik denk dat we wel een kwartier gezwegen hebben.”
www.kwfkankerbestrijding.nl/kanker
onder ‘slokdarmkanker’ en ‘prostaatkanker’
www.spks.nfk.nl, www.prostaatkankerstichting.nl

“Waarschuwingen op
rookwaren moeten heftiger”
Een toenemend aantal landen plaatst gruwelijke kleurenfoto’s op rookwaren. Maar leidt
dit tot het gewenste effect: een verdere daling van het aantal rokers? tekst Arnoud Kluiters

Kay McNiece

Woordvoerder ministerie
van Volksgezondheid en
Vergrijzing (Australië)

“Australië neemt al langere
tijd maatregelen om het roken
onaantrekkelijker te maken.
Dit varieert van publiekscampagnes, waarschuwingen,
een rookverbod op het werk,
minder advertentiemogelijkheden en prijsstijgingen.
Daarnaast stimuleert Australië
mensen ermee te stoppen: ze
kunnen bijvoorbeeld terugvallen op uitgebreide overzichten
van nicotinevervangende
therapieën. Door dit beleid
daalde het aantal rokers de
afgelopen twintig jaar van 30
naar 15 procent. Vanaf 1 december zullen we het eerste
land ter wereld zijn waar
alle tabaksverpakkingen
niet alleen de gruwelijkste
foto’s bevatten, maar óók
dezelfde neutrale uitstraling krijgen. Gekozen is voor
een onaantrekkelijke olijfgroene kleur. Uit onderzoek
is gebleken dat dit het meeste
afstoot. Het parlement heeft
het besluit een paar maanden
geleden met grote meerderheid goedgekeurd. Tabaksfabrikanten hebben woedend
gereageerd op deze maatregel
en stappen naar de rechter.
Maar Australië meent juridisch sterk te staan en zal haar
nieuwe wet met overtuiging
verdedigen.”

Roy Meerburg

Projectleider Rookvrij NL
bij KWF Kankerbestrijding

“Jaarlijks sterven in ons land
20.000 mensen aan de gevolgen van roken. KWF Kankerbestrijding begrijpt niet dat
de overheid geen passende
maatregelen neemt om de verkoop van dit dodelijke product
te ontmoedigen. Wij maken
ons hard voor een combinatie
van maatregelen om ons land
rookvrij te krijgen. Plaats op
rookwaar waarschuwingsteksten als ‘Roken is dodelijk’ én
heftige foto’s, bijvoorbeeld van
een couveusebaby. Elk pakje
waarschuwt op deze manier
alle rokers voor de gevaren.
Wij willen ook op elk pakje
informatie geven over stoppen
met roken door vermelding
van een relevante website en
telefoonnummer. Jongeren
ervaren een dergelijk pakje
als niet cool, dit weerhoudt
ze ervan te beginnen met
roken. In andere landen zijn
tabaksfabrikanten al verplicht
dit te doen. Samen met enkele
organisaties lobbyen we om
hiervoor ook in Nederland
draagvlak te krijgen. Ook willen we meer rookvrije plekken
zoals schoolpleinen en sportterreinen. Op verzoek van vele
vrijwilligers gaan we onze achterban inzetten om Nederland
rookvrij te krijgen.”

Edith Schippers (VWS)

Woordvoerder Roelof
Janssens namens minister
Edith Schippers

“Roken is, zoals iedereen weet,
heel slecht voor de gezondheid en op de sigarettenpakjes
wordt er al indringend voor
gewaarschuwd. We kunnen op die pakjes natuurlijk
nog eens allerlei gruwelijke
plaatjes zetten van kapotte
longen. En op flessen wijn
of jenever foto’s van kapotte
levers. En op chocoladerepen
vervette organen. Maar dan
wordt de publieke ruimte
waarin we met z’n allen leven
er niet vrolijker op. Misschien
dat het heel eventjes een
klein beetje indruk maakt,
maar het stompt enorm af
en zal dus uiteindelijk geen
effect hebben. Vandaar dat
minister Schippers vol inzet
op het weerbaar maken van
jongeren tegen verleidingen
van roken, alcohol en drugs. En
omdat preventie één van haar
prioriteiten is, trekt zij daar
ook extra geld voor uit. Er gaan
jaarlijks tientallen miljoenen
euro’s naar het stimuleren
van sporten en bewegen in
de buurt. Dat leidt op positieve wijze tot een gezonde
levensstijl. Maar het was
ook Schippers die onlangs de
boetes op overtreding van het
rookverbod in de horeca heeft
verdubbeld.”

Marc Willemsen

Bijzonder hoogleraar Tabaksontmoediging en werkzaam
bij Stivoro (expertisecentrum
voor tabakspreventie)
“Door nationale wetgeving
zijn tabaksfabrikanten in
een groeiend aantal landen
verplicht hun rookwaar op
deze wijze te verkopen. Prominent aanwezig zie je dan
bijvoorbeeld een foto van een
afstervende voet. In een aantal
Europese landen, waaronder
Nederland, is het nog niet zo
ver. Hier blijft het vooralsnog
bij verplichte waarschuwingsteksten zoals ‘Roken is dodelijk’. Wel zijn er nieuwe Europese richtlijnen in de maak om
landen te dwingen dit soort
foto’s op het product te plaatsen. Tot die tijd is het de vraag
wat de Nederlandse overheid
gaat doen. Duidelijk is dat
de huidige waarschuwingen
volledig zijn uitgewerkt en
moeten worden vervangen. Ik
steun een schrikmaatregel,
maar dan vooral om tabak
te ‘de-normaliseren’. En er
moet méér gebeuren. Geef
ook adviezen hoe blijvend
met roken te stoppen. Plaats
bijvoorbeeld op élk pakje sigaretten het nummer van een
hulplijn. En vergoed stoppenmet-roken-programma’s.”

twitter mee: @kwf_nl
#krachtstelling
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achtergrond

Niet tegen roken
wél tegen sterven
Longartsen Pauline Dekker en Wanda de Kanter spannen zich naast
hun werk in het ziekenhuis dagelijks in voor een rookvrijer Nederland. “We zijn niet tegen roken. Maar wel tegen onnodig sterven aan
kanker.” KWF Kankerbestrijding kende hen op 21 april de Professor
dr. P. Muntendamprijs toe. tekst Naomi Querido fotografie Sander Baks

longarts wanda de kanter

“Als longartsen zien
we dagelijks de
gevolgen van roken”

Op de werkkamer van longarts
Pauline Dekker in het Beverwijkse
Rode Kruis Ziekenhuis loopt collega
Wanda de Kanter binnen. Niet als
dokter, maar in de rol van patiënte.
Ze draagt een pruik met rode lange
haren en heeft een pakje sigaretten
in haar hand. ‘U bent hier opgenomen voor COPD’, begint Dekker met strenge blik, die nauwelijks
verraadt dat ze acteert. ‘Als u niet stopt met roken, belandt u in
een rolstoel!’ Gespeeld beledigd antwoordt De Kanter, terwijl ze
haar armen over elkaar slaat: ‘Ik was verkouden en ik heb verder
nergens last van! Ik kom voor mijn recept, niet voor bemoeienis!’
Als het toneelstuk is afgelopen licht Pauline Dekker lachend toe:
“Zó moet het dus niet.”
Samen met haar collega Wanda de Kanter schreef ze in 2008 het
boek Nederland stopt! met roken. Hun aanpak is zo’n succes (30.000
verkochte exemplaren) dat ze huisartsen, specialisten en hulpverleners in de workshop 'Motiveren kun je leren' laten zien hoe zij
hun patiënten kunnen motiveren om te stoppen.

Hoe zijn jullie op dit idee gekomen?
Pauline Dekker: “Als longartsen zien we dagelijks de gevolgen van
roken. Ook andere artsen en hulpverleners worden ermee geconfronteerd, want de schade van roken uit zich van top tot teen. Van
een hogere kans op een beroerte, mond- en keelkanker en hart- en
longaandoeningen tot aan het amputeren van een voet of been.
Het is belangrijk dat artsen en verpleegkundigen in gesprek gaan
met rokende patiënten over de gevolgen van blijven roken.”
Wanda de Kanter: “Uit ervaring weten we hoe lastig het is om
mensen te motiveren hun sigaret definitief te doven. Wij zijn niet
tegen rokers, maar wel tegen onnodig doodgaan aan kanker. Zo is
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85 procent van alle longkanker gerelateerd aan roken. Van die groep
overleeft 70 procent het eerste jaar
niet. Veel patiënten houden hun
mond en voelen schuld en schaamte: ze hebben het ‘zelf’ gedaan. Onzin, het gaat om verslaving. We
hebben zelf jarenlang gerookt, we
kennen de drogredenen die het brein geeft om te blijven roken.”
Hè, hebben jullie zelf ook gerookt?
Dekker: “Destijds mocht er nog reclame voor tabak worden gemaakt en ik was gevoelig voor ‘de wereld van Peter Stuyvesant’,
vol luxe en verleiding. Maar in het ziekenhuis waar ik werkte, zag
ik patiënten met afgehakte benen en zuurstofflessen. De echte
wereld van Peter Stuyvesant. Ik kreeg last van die beelden, en
toen ik kinderen wilde krijgen, ben ik – na vijftien jaar – gestopt.
Gemakkelijk was dat niet, totaal niet zelfs. Het was vooral mijn
vastbeslotenheid om nooit meer een sigaret aan te raken.”
De Kanter: “Ik begon op mijn twaalfde en stoppen zou ik nooit,
nam ik me voor. Ik mocht dan wel dokter worden, maar geen
duffe muts. Dus ook niet toen ik longarts was en kinderen had. ’s
Avonds of ’s nachts rookte ik een paar sigaretjes: mijn momentje
van geluk. Totdat mijn veertienjarige dochter me betrapte. Ik
besloot om een boek te schrijven over stoppen met roken en zelf
stoppen was de perfecte voorbereiding daarop. Wel had ik de typische gedachtekronkels van een roker. Ik dacht: als de uitgever
het niks vindt, kan ik altijd weer beginnen.”
Wat maakt jullie handboek zo anders dan de bestaande zelfhulpgidsen?
De Kanter: “In Nederland stopt! met roken staan we stil bij de oorzaak:

longarts pauline dekker

“We hebben jarenlang
zelf gerookt, dus we
kennen de trucs
van het brein”

waarom iemand rookt en wat de
motivatie is om te stoppen. Maar
ook bij zaken als hoe het komt dat
je verslaafd raakt en blijft, wat erbij
komt kijken als je stopt en een overzicht van de verschillende methoden om dat te doen. En natuurlijk
de gezondheidsvoordelen van stoppen en de nadelen van doorgaan.
Door alle facetten van rookverslaving te belichten, krijgt de lezer
inzicht. Dat helpt om anders te gaan denken over roken.”
Het blijft niet bij het boek en de motivatiecursussen. Jullie
schudden regelmatig mensen wakker via de media. Wat is
jullie doel?
De Kanter: “Voor het schrijven van het boek en de voorbereidingen op de cursussen hebben we ons enorm verdiept in het onderwerp. Gaandeweg zie je steeds meer. Door Zembla in te lichten,
kent nu iedereen onze ‘minister van Tabak’ Edith Schippers. Maar
de media voeden het ‘positieve’ beeld ook. In elke glossy staan celebs of royals met een sigaret. Roken lijkt onschuldiger dan bijvoorbeeld comazuipen, maar de verwoestende gevolgen komen pas
na twintig jaar tevoorschijn.”
Dekker: “Om roken hangt de sfeer van vrijheid, maar in werkelijkheid is het een ernstige verslaving. Eén op de twee mensen
overlijdt aan de gevolgen van roken, en één op de vier zelfs vóór
zijn pensioen. Ondanks het aantal mensen dat elk jaar stopt of
overlijdt, blijft het percentage rokers in ons land stabiel. Vooral
jongeren zijn een geliefde doelgroep van de tabaksindustrie voor
nieuwe aanwas, want eenmaal verslaafd is het heel moeilijk weer
te stoppen. Cafés en schoolpleinen vormen de kweekvijver voor
onze nieuwe patiënten. Dat willen wij voorkomen.”

In april heeft KWF Kankerbestrijding jullie de Professor Muntendamprijs toegekend voor jullie
bijzondere verdiensten. Daar is
een geldbedrag van 50.000 euro
aan gekoppeld. Wat zijn jullie
plannen?
De Kanter: “Longkanker is nog lang
geen chronische ziekte, een groot deel van de patiënten overlijdt
eraan. Niet-roken voorkomt nieuwe gevallen van longkanker en
andere vormen van kanker. Niemand moet nog om het onderwerp roken heen kunnen. Via Twitter en Facebook informeren we
en roepen we mensen op om hun stem te laten horen. Danzij het
geldbedrag kunnen we professionals op dit vlak inschakelen om
onze boodschap nog beter te verspreiden. Mijn droom? Dat het
aantal mensen met longkanker over twintig jaar is gehalveerd
door bijvoorbeeld hoge prijzen voor tabak en de invoering van
een nicotinepas.”
Dekker: “De cursussen, het boek, onze media-acties: we doen het
allemaal in onze vrije tijd. Soms denk ik: is dit het waard? Maar
dan zie ik weer drie vrouwen die zijn genezen van borstkanker,
maar nu longkanker hebben. Omdat ze zijn gaan roken van de
stress. Of er zit een jonge vent in de wachtkamer, vader van drie
kinderen. Dan weet ik weer waarvoor we het doen. Longkanker
kan echt voor een groot deel de wereld uit.”

twitter: @wdekanter
nederland stopt! met roken, pauline dekker
en wanda de kanter, uitgeverij thoeris, € 19,95

www.nederlandstopt.nu
www.kwfkankerbestrijding.nl/preventie
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achtergrond

Jan Verspaget (49)
“Een pannenkoekenhuis beginnen is altijd een wens van mij geweest, al voordat ik ziek werd. Drie jaar geleden werd maagkanker bij me geconstateerd. Na een reeks chemokuren is mijn maag
er in zijn geheel uitgehaald. Ten tijde van de diagnose was ik net
overgestapt van mijn oude baan – die ik 25 jaar heb gehad – naar
een nieuwe. Mijn halfjaarcontract werd niet verlengd. Door de
economische crisis, zei mijn baas. Na twee jaar volgde een beoordelingstraject van het UWV, dat me in eerste instantie helemaal goedkeurde. Ik denk dat de verzekeringsarts niet de goede
documenten had over mijn situatie, want nadat ik in bezwaar
ben gegaan, ben ik alsnog volledig afgekeurd. Ik was niet van plan
om thuis achter de geraniums te gaan zitten, daar vond ik mezelf
nog wat te jong voor op mijn 48e. Ik meldde bij het UWV dat ik
een pannenkoekenhuis wilde beginnen. Ze keken me ongelovig
aan. Maar toen ze mijn bedrijfsplan hadden gelezen, gaven ze me
goede kans van slagen.

“Bijzonder dat ik juist
nadat ik ben afgekeurd,
mijn droom ben gaan
verwezenlijken”

In balans

na afkeuring
Kanker zelf hoeft geen reden te zijn tot arbeidsongeschiktheid.
De bijwerkingen van de ziekte en de behandelingen soms wél.
Wie na twee jaar niet volledig aan het werk kan, loopt de kans
(deels) afgekeurd te worden. Jan Verspaget over zijn afkeuring:
“Dat je bepaalde dingen niet meer kan, betekent niet het einde
van je werkende leven.” tekst Merel Remkes fotografie Goffe Struiksma
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jan verspaget,volledig afgekeurd,
runt nu zijn eigen pannenkoekenhuis

Dat wilden ze wel ondersteunen met een lening. Gelukkig, want
van de bank hoef je niets te verwachten, daar gooien ze meteen
de deur dicht als ze het woord kanker horen. Hetzelfde geldt voor
verzekeringsmaatschappijen. Dat is zuur, dat zij zo duidelijk geen
vertrouwen hebben in je toekomst. Het UWV bood verzekeringen
aan tegen normaal tarief. Ook regelden ze begeleiding bij de onderhandelingen over de locatie voor het pannenkoekenhuis, de
vergunningen en dergelijke. In mei 2011 opende het pannenkoekenhuis zijn deuren. In de zomer was het ontzettend druk, in de
winter logischerwijs minder. Ondertussen blijf ik wel worstelen
met de vermoeidheid. Er zijn weken dat ik lange dagen kan draaien, soms ook ben ik na een werkweek van twintig uur al op. Maar
met hulp van mijn omgeving lukt het. Na de start stond de hele
familie in de tent pannenkoeken te serveren. Nu heb ik personeel
in dienst. En als ik moe ben komt mijn vriendin helpen.
Gekke omstandigheden zijn het, dat ik juist nadat ik ben afgekeurd mijn droom ben gaan verwezenlijken. Een pannenkoekrestaurant nog wel, terwijl ik niet eens meer een maag heb! Daar
ben ik heel trots op. Ik denk ook dat je genezingsproces een stuk
sneller gaat als je je niet zomaar neerlegt bij je afkeuring. Dat je
bepaalde dingen niet meer kan, hoeft niet te betekenen dat dat
het einde is van je werkende leven.”
kom langs bij jan verspaget, voor een pannenkoek of tips om zelf
een bedrijfje op te starten: www.pannenkoeken-koning.nl

Meer dan twee jaar ziek,
wat dan?
Wanneer u zich ziek heeft gemeld, betaalt uw
werkgever uw loon de eerste twee jaar door. Eén jaar
en acht maanden na de eerste ziekmelding valt er
een envelop van het UWV op uw deurmat. Het UWV
beoordeelt vervolgens of u in staat bent om te werken, in de huidige of een andere functie, en of u recht
heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
Wat kunt u verwachten?
Indien werkgever en werknemer er alles aan gedaan
hebben om de werknemer aan het werk te houden
krijgt de werknemer een uitnodiging voor een gesprek
met de verzekeringsarts. Aan de hand van een ‘Functionele Mogelijkheden Lijst’ beoordeelt de verzekeringsarts welke functies iemand kan uitoefenen. Hij stelt
een lijst op van drie uiteenlopende functies, waarbij
de middelste als loonindicatie geldt: dat kan iemand
met deze klachten gemiddeld verdienen.
Vormen van uitkeringen:
1. Is het verschil met het huidige loon minder dan
35 procent, dan krijgt iemand geen arbeidsongeschiktheidsuitkering toegewezen. In dat geval
zou je namelijk een vergelijkbare functie kunnen
uitoefenen zonder al te groot salarisverlies.
2. Ligt het verschil tussen de 35 en 80 procent, krijgt
iemand een gedeeltelijke uitkering.
3. Is het verschil groter dan 80 procent dan wordt de
betrokkene volledig afgekeurd. Denkt de verzekeringsarts dat iemand nu of in de toekomst kan
werken, dan volgt er een gesprek met een arbeidsdeskundige van het UWV. Die bekijkt praktisch
welk werk iemand kan doen. Ook stelt hij een
re-integratieplan op waarin hij aangeeft waar
mogelijkheden liggen voor passend werk.
Indien er niet alles aan is gedaan de werknemer aan
het werk te houden, legt het UWV de werkgever een
loonsanctie op. Die moet dan tussen de drie en twaalf
maanden loon doorbetalen, plus alsnog moeite doen
om de werknemer aan het werk te krijgen.
Een voorbeeld
U werkte eerder als chauffeur en verdiende 25 duizend euro. Nu kunt u nog een halve week werken als
monteur, postbesteller en medewerker bibliotheek. U
kunt daarmee 1000 euro verdienen. Dat is nog maar
40 procent van uw oude salaris. U bent daarom 60
procent arbeidsongeschikt en hebt dus recht op een
WGA-uitkering als aanvulling op uw loon.

Cijfers kanker en werk
Tussen de 60 en 90 procent van de (ex-)kankerpatiënten is binnen anderhalf jaar weer aan het werk. Verschijnselen waarmee
veel mensen nog enige tijd kampen zijn vermoeidheid en concentratie- en geheugenproblemen. Bij het UWV gaat één op de tien
WIA-aanvragen om mensen met kanker: jaarlijks ongeveer 4500 mensen. In 75 procent van de gevallen wordt een WGA-uitkering
toegekend, waarbij de werknemer nog gedeeltelijk werkt of waarbij wordt verwacht dat deze in de toekomst weer aan het werk
zal kunnen. bron: blauwdruk kanker en werk van de nederlandse federatie van kankerpatiëntenorganisaties (nfk).
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Tips van het UWV
Bereid uzelf goed voor
Geef extra informatie mee aan de verzekeringsarts
als u een zeldzame vorm van kanker heeft of specifieke bijwerkingen. Hoe beter u zich voorbereidt,
hoe zorgvuldiger de arts kan beslissen.

column

uit de praktijk

Vraag informatie aan
Vraag of u informatie toegestuurd kunt krijgen,
zoals het rapport van het beoordelingstraject.
Zoek bijstand indien nodig
Stichting De Ombudsman en Do Some Good hebben veel expertise op het gebied van het voeren van
gesprekken met de verzekeringsarts, het maken van
bezwaar en bij re-integratie. Zij kunnen u bijstaan.
Houd partijen op de hoogte
Houd uw werkgever en bedrijfsarts op de hoogte van
uw situatie en uw wensen. Laat de bedrijfsarts bellen
met uw oncoloog, zodat hij/zij op de hoogte is.
Denk mee
Het oordeel van de verzekeringsarts bepaalt niet
alles. Als u zelf mogelijkheden ziet: doen. Overleg
wel met de arbeidsdeskundige en/of uw werkgever.
Dus als bijvoorbeeld werken in loondienst niet
meer lukt, zou zelfstandig ondernemerschap of
vrijwilligerwerk ook een optie kunnen zijn in
uw nieuwe leven.

hans peskens, voor 78 procent afgekeurd, kan nog
maar beperkt zijn functie bij de brandweer uitoefenen

fotografie Goffe Struiksma

Biografie
erik van muilekom (46)
is ruim 20 jaar werkzaam
in de oncologie. de laatste
tien jaar werkt hij als
verpleegkundig specialist
oncologie in het nki-avl
in amsterdam. in 2007
ontving hij de professor

“Ik probeer de focus te verleggen
en richt me meer op mijn gezin”

muntendamprijs van
kwf kankerbestrijding.
erik is getrouwd en woont
in leiden.

Hans Peskens (47)
“Begin 2010 werd ik op een ochtend wakker en kon me niet meer
bewegen. Ik was even daarvoor met pijn in mijn buik en rug naar
het ziekenhuis geweest, waar ik had gehoord dat ik een zeldzame
vorm van lymfeklierkanker had, een Burkittlymfoom. Een uitzaaiing in mijn ruggenwervel drukte tegen zenuwen aan en zorgde
voor de verlammingsverschijnselen. Nog diezelfde dag werd begonnen met bestraling, de volgende dag kwamen er chemokuren
bij. Dertig kilo lichter kwam ik een halfjaar later weer thuis. Langzaam krabbelde ik weer op. Ik kreeg toen ook de eerste korting op
mijn loon, een half jaar later volgde de tweede korting. Tegen het
eind van het tweede jaar nam mijn onrust toe. Mijn gezondheid
is natuurlijk het belangrijkst, maar ik maakte me ook zorgen om
onze financiële situatie. Ik heb een gezin met drie kinderen. Ik
was wel weer gedeeltelijk aan het werk, maar een werkweek van
vijftien tot twintig uur was het maximale. Ik kamp met vermoeidheid en concentratieproblemen, lange gesprekken en vergaderingen gaan nog niet. Door de tumor die in mijn ruggenwervel zat,
doen mijn rechterbeen en linkerarm nog niet wat ik wil en zijn
mijn buik en rug nog erg gevoelig.
Voordat ik ziek werd werkte ik fulltime bij de brandweer, als afdelingshoofd risicobeheer en als officier van dienst. Dat laatste
houdt in dat je bij grote branden of ongevallen ter plaatse de
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werkzaamheden coördineert. Daarvoor moet je mobiel zijn, snel
op weg kunnen, veel lopen. Dat lukte niet meer.
Toen kwam het officiële beoordelingstraject bij het UWV. Samen
met mijn werkgever heb ik me goed voorbereid op het gesprek
met de verzekeringsarts: allerlei rapportages opgesteld, opgeschreven hoe mijn dagbesteding eruit zag, wat mijn beperkingen
waren. Toen de verzekeringsarts tijdens het gesprek opsomde
waar ik allemaal last van had, deed hij niets anders dan voorlezen
wat ik zelf had opgeschreven, maar hij hield daarmee wel een
spiegel voor. Dat kwam hard aan. Na jaren aan ‘overleven’ wilde ik
zo graag weer gewoon deel uitmaken van de maatschappij. Maar
je kunt het niet afdwingen. Ik werd voor 78 procent afgekeurd.
Het is een proces van loslaten en accepteren.
Dat ik niet meer volledig mee kan op mijn werk, hakt in op mijn
gevoel van eigenwaarde. Ik probeer de focus te verleggen, richt
me meer op mijn gezin. Ook heb ik een coach bij de stichting Do
Some Good. Zo probeer ik een nieuwe balans te vinden.”

www.uwv.nl, www.kankerenwerk.nl,
www.deombudsman.nl, www.dosomegood.nl

R

eclame is in onze wereld overal en altijd.
We kopen en gebruiken omdat het ons
is aangeprezen, of dat nu gaat om de
apparaten van Philips of de hamburgers
met de grote gele M. In de gezondheidszorg is dit
niet anders. Medisch specialisten krijgen via post,
mailbox en congressen gewild en ongewild alles te
weten over radiotherapie met goudstaafjes, operaties met robots en de allernieuwste medicijnen. Aan
patiënten gaat dit medisch reclamegeweld veelal
voorbij. Omdat patiënten nu
eenmaal niet de aanschaffer
zijn van bijvoorbeeld een MRIapparaat en omdat in Nederland het maken van (publieks)
reclame voor geneesmiddelen die uitsluitend op recept
verkrijgbaar zijn, verboden is.
Dit is de reden dat we in ons
land (anders dan in Amerika
en Nieuw-Zeeland, de enige
landen ter wereld waar geneesmiddelenreclame
níet is verboden) geen enthousiaste televisiespotjes
zien waarin de nieuwste medicijnen worden aangeprezen. Maar vindt er dan helemaal geen directe
beïnvloeding van patiënten plaats in Nederland? Jawel hoor. Patiënten zijn de laatste decennia steeds
zichtbaarder en beter georganiseerd geworden.
Ze krijgen, mede dankzij internet, meer invloed op
zorg en behandeling. Een goede ontwikkeling: van
lijdend naar meewerkend voorwerp.
Gevolg van dit alles? Patiëntenverenigingen zijn een
interessante doelgroep geworden voor bedrijven
zoals de geneesmiddelenindustrie. Ook zij krijgen
inmiddels de informatie binnen over die interessante behandelmethoden en unieke medicijnen.
Ze worden betrokken in raden van advies en krijgen

hulp bij het organiseren van een ledendag. Zo ontstaan goede relaties en dat betekent: wederzijdse
beïnvloeding. En zo hebben medicijnproducenten
dus tóch direct toegang tot de gebruikers. De vraag
is of dit wenselijk is. Als je de mening van werkers
in de gezondheidszorg zou vragen, zul je snel een
volmondig ‘nee’ horen. Met als argument dat patiënten niet in staat zouden zijn het commerciële kaf
van het zinvolle koren te scheiden.
Maar met enige bedachtzaamheid antwoord ik
zelf: ‘Ja, dit is wenselijk.’ Er is
anno 2012 geen reden meer
om te denken dat er geen contact zou mogen zijn tussen de
makers van medicijnen en de
gebruikers. Door contacten en
financiële ondersteuning krijgen patiëntenverenigingen de
mogelijkheid zich te ontwikkelen en veel goed werk te doen.
Patiënten vergaren meer kennis over ziekten en behandelingsmogelijkheden.
Er is wel één grote maar. Wie zich inlaat met commerciële bedrijven, moet kritisch zijn. En daarvoor
is veel (medische) kennis nodig. Heb je die nog niet
voldoende als patiënt(enorganisatie), dan geldt hetzelfde als bij medicijngebruik: raadpleeg bij twijfel
uw behandelaar. Want reclame heeft altijd een eigen waarheid, die van de producent of die van de
gebruiker.
Dit was de laatste column van Erik van Muilekom.

“Wie zich
inlaat met
commerciële
bedrijven, moet
kritisch zijn”

oproep: bent u zelf oncologisch specialist, werkt
u veel met patiënten en wilt u hier elk kwartaal over
schrijven in kracht? mail ons dan een kort c.v. en wat
voorbeelden van teksten naar: redactie@
kwfkankerbestrijding.nl o.v.v. column kracht.
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onderzoek

Werken aan
wetenschap
Liesbeth de Vries was de eerste vrouwelijke
hoogleraar Medische Oncologie in Nederland.
Voor haar onderzoek naar het visualiseren
van tumoren kreeg ze onlangs twee grote
subsidies. tekst Mirjam Bedaf fotografie Jeroen Scheelings

Wilde je altijd al onderzoeker worden?
“Nee, zeker niet. Ik herinner me wel dat ik als kind al een
onweerstaanbare drang had om te weten hoe iets in
elkaar zit. Zo vond ik het bijvoorbeeld heerlijk een wekker
uit elkaar te halen en vervolgens weer in elkaar te zetten.
Ik wilde dokter worden. Pas na mijn studie geneeskunde,
tijdens mijn specialisatie tot internist, werd ik dankzij
mijn begeleider gegrepen door wetenschappelijk onderzoek. Omdat er daardoor echt iets kan veranderen voor
patiënten.”
Welke verwachtingen had je van onderzoek doen?
“Eerlijk gezegd had ik weinig verwachtingen. Je moet niet
vergeten dat ik een meisje was. Men verwachtte in die tijd
niet zo veel van vrouwen. Eén op de tien studenten geneeskunde was vrouw en tijdens mijn specialisatie was er maar
één andere vrouw in opleiding. Daardoor was er geen beeld
waaraan ik moest voldoen of wat ik zou moeten bereiken.
Best fijn, want ik kon gewoon mijn eigen gang gaan.”
Waar sta je nu?
“De combinatie arts en onderzoeker geeft mij een unieke
positie. Iets waar ik me aan het bed over opwind, kan ik
uitzoeken. Het is nu steeds meer mogelijk patiënten op
maat te behandelen, door eigenschappen van de tumor in
kaart te brengen en de behandeling daar op aan te passen.
Mijn onderzoek naar het zichtbaar maken van bepaalde
eigenschappen op bijvoorbeeld een PET-scan draagt daaraan bij.”
Wat waren je mooiste momenten in het onderzoek?
“De twee keren dat ik de veelbelovende resultaten van een
grote fase-3-studie zag. Bij zo’n studie krijgt de ene groep
patiënten iets nieuws en de andere groep de standaardbehandeling. Het is heel bijzonder als blijkt dat een nieuwe

1963
meisjes-hbs-b
“met veel aandacht
voor talen en
handwerken”
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“de combinatie arts en

de spoedpoli in 1970

buluitreiking

1970
studie geneeskunde

1977
opleiding internist

“eerst wilde ik zuster worden,

maar dokter kon natuurlijk ook!”

“het vakgebied medische

oncologie bestond nog amper”

onderzoeker is prachtig”

1997
hoogleraar
medische oncologie

aan de rijksuniversiteit
in groningen

liesbeth de vries ontving deze
onderscheiding voor haar grote
wetenschappelijke verdiensten.

2008
geridderd in
de orde van de
nederlandse
leeuw

benadering daadwerkelijk verschil in overleving maakt.
Het moment dat ik de resultaten zag, behoort tot die momenten die je je leven lang exact bijblijven. Zo’n moment
waar je van binnen nog lang van geniet en met vreugd deelt
met collega’s, door er nog eens en nóg eens over te praten.”

“Mijn inspiratie
haal ik vooral uit de
spreekkamer, ik zie hoe
noodzakelijk vooruitgang
in de oncologie is”
Wat zijn je verwachtingen voor de toekomst?
“De uitdaging voor de toekomst is om niet meer iedere
patiënt alle mogelijke behandelingen te geven, maar op
grond van eigenschappen van de tumor te kijken of je de
kans kunt verhogen dat een patiënt baat heeft bij een bepaalde behandeling. Kort gezegd: beter voorsorteren voor
de juiste behandeling.”
Waar haal je je inspiratie vandaan?
“Mijn inspiratie haal ik vooral uit de spreekkamer. Ik zie dag
in dag uit dat vooruitgang in de oncologie noodzakelijk is.
Het sterkt me in mijn behoefte om daar aan bij te dragen.
En dat probeer ik met mijn onderzoek. Ik zie gelukkig vooruitgang. Dat is buitengewoon motiverend om mee te maken.”
www.kwfkankerbestrijding.nl/onderzoek

de koninklijke nederlandse
akademie van wetenschappen
is een overkoepelende
organisatie van
onderzoeksinstituten.

2010
knaw akademiehoogleraar

2011
europese
onderzoeksbeurs

meer tijd aan onderzoek
besteden”

kunnen we onderzoek doen
dat anders niet mogelijk is”

“hierdoor kan ik

“met deze 2,5 miljoen euro
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beeldverhaal

10
jaar
later

In Nederland krijgen jaarlijks zo’n 400
kinderen kanker. Fotografe Sarah Wong
portretteerde tussen 2000 en 2002 een
aantal van die kinderen in het Sophia
Kinderziekenhuis in Rotterdam. Tien jaar
later zocht ze opnieuw contact met hen.
tekst Resi Lankester /Sarah Wong fotografie Sarah Wong
met dank aan Fotolab Souverein, Weesp

“Soms dacht ik wel: waarom
heb ik dat nou weer?”
Bij Monique van Leeuwen werd in september 2001 een bottumor in haar been geconstateerd (osteosarcoom). Ze was toen elf jaar. Haar been moest
geamputeerd worden. Inmiddels is ze genezen verklaard. Monique werkt als sociaal pedagogisch werker en is single.
Monique ( 21) : “Het is gewoon gebeurd. Ik besefte het allemaal niet zo, dat kwam pas na de operatie, waarbij mijn been vanaf
de knie werd geamputeerd. Er waren wel momenten dat ik dacht: waarom krijg ik dat nou weer? Natuurlijk ben ik ook wel eens
down geweest, maar ik dacht dan: ik ben nog steeds Mo en ik ben helemaal niet zielig. De eerste keer naar mijn stomp kijken
vond ik heel eng. Ik heb heel lang niet echt durven kijken. Ik bleef gekke dingen doen, zoals met mijn kunstbeen de klimwand
op. Dan viel dat been naar beneden en dan schrok iedereen zich te pletter. Ik vond het altijd wel grappig om mensen een beetje
aan het schrikken te maken. Ik ben door de ziekte sneller volwassen geworden. Doordat ik zoveel mensen heb zien overlijden,
is er het besef dat je het ook wel eens níet kan redden. Ik heb elf vrienden en vriendinnen verloren op jonge leeftijd. Dat hoort
niet, als kind. Vriendinnen zeggen wel eens: ‘Ik weet precies hoe je je voelt!’ Dan denk ik: nou, nee...”

20
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Joey Wieringa kreeg in 2001 een spiertumor (rhabdomyosarcoom) in zijn rechterarm. Hij overleed in 2003, na chemo, bestralingen en amputatie. Hij
was 12 jaar.
Janneke Klink (47), moeder van Joey: “Als je kind dood gaat, gaat er een stukje van jezelf dood. Pijn in je hart blijkt niet
alleen spreekwoordelijke, maar echte, lichamelijke pijn te zijn. Bij ‘het leven gaat door’, kun je je niets voorstellen. Toch is het
zo: het leven wordt weer als ‘voor die tijd’. Heel gewoon en toch ook weer niet. Want bij alles is er een ‘maar’. Die ‘maar’ staat
voor dat ontbrekende stuk. We zijn heerlijk uit eten geweest. Maar hij was er niet bij. We hebben een fijne vakantie gehad.
Maar hij was er niet bij. Vier jaar na het overlijden van Joey ben ik aantekeningen gaan maken. Ik was bang dat ik stukjes zou
vergeten. Tijdens het schrijven kwam ik erachter dat dat nooit zou gebeuren. Toch ben ik blij dat we een boek hebben gemaakt
over alles wat er is gebeurd. Daarmee kwam de ommekeer. Ik had een fantastische werkplek op de afdeling oncologie, maar ik
kon het werk niet meer aan. We zijn ons eigen restaurant begonnen: Kobalt, de lievelingskleur van Joey. Onze andere kinderen
doen het allemaal goed. Het leven gaat door. Maar toch altijd met een ‘maar’.”

“Bij ‘het leven gaat
door’ kon ik me
niets voorstellen”

de dubbele uitvaart, hanneke wiersma (pseudoniem van janneke klink), uitgeverij free musketeers, € 16,95

www.eetgelegenheidkobalt.nl, www.joeywieringa.nl
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“Opeens werd ik me bewust
van mijn sterfelijkheid”
Robin Marijnissen hoorde in 2000 dat hij een tumor in het spierweefsel (rhabdomyosarcoom) van zijn bovenbeen had. Hij was toen acht. Robin is
inmiddels kankervrij en gaat elk jaar op controle. Robin is student bouwkunde en heeft een relatie.
Robin (19): “Het eerste wat ik vroeg toen ik het hoorde was: ‘Word ik nu kaal?’ Aan de buitenkant zag je niks, dus je hebt niet
door hoe ernstig het is.Ik had er meteen alle vertrouwen in dat het goed kwam. Met een slecht werkende webcam kon ik, als
ik in het ziekenhuis lag, praten met de kinderen van school. Dat contact was heel belangrijk. Zielig heb ik me nooit gevoeld,
op school niet en op voetbal ook niet. Toen ons elftal kampioen werd, zeiden ze: ‘Dat hebben we voor jou gedaan!’ Ik heb nog
steeds de bal met handtekeningen van alle spelers. Wat ik het allerengst vond, was dat mijn opa overleed aan kanker toen ik
volop aan het strijden was. Dan word je je opeens bewust van je sterfelijkheid. Ik heb ook mooie dingen beleefd toen ik ziek
was. Via stichting Doe Een Wens mocht ik met acht vrienden in een limo naar een training van Ajax. Voetbal is mijn ding, het
gaf ook toen zo veel kracht. Maar het mooiste van alles is natuurlijk dat ik ben genezen.”

24
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Hijltje Vink, pleegmoeder van Alana:

“Alana was niet
bang voor de dood”

Alana Klas (op bovenstaande foto negen jaar oud) werd geboren met een zeldzame aandoening waardoor haar lichaam snel verouderde. Ze had
onder meer ouderdomsdiabetes, botkanker en een tumor in haar lever. In januari van dit jaar stierf ze, op achttienjarige leeftijd. Ze was toen 1.22
meter lang en woog zestien kilo.
Hijltje Vink, pleegmoeder van Alana: “Alana kwam in 2005 bij ons wonen en vanaf dag één wisten we dat ze niet oud
zou worden. Zelf dacht ze dat dat betekende dat ze nooit rimpels zou krijgen. Ik heb ervoor gekozen dat niet verder uit te
leggen. Ze wist natuurlijk wel dat ze achteruitging. Maar ze ging ermee om als een kind. Het ene moment zei ze: ‘Ik denk dat
ik het niet haal’, om in dezelfde zin te beginnen over ‘als ik later kinderen heb…’. Alana was niet bang voor de dood, want, zo
zei ze: ‘Jezus heeft tegen mij gezegd dat ik niet bang hoef te zijn als ik ga sterven. Hij komt mij gewoon even ophalen.’ En dat
heeft hij gedaan: ik trof haar ’s ochtends aan in bed, terwijl onze andere kinderen al naar school waren. Overleden aan een
hartstilstand. Hoewel ze nog heel jong was, vind ik niet dat ze is ‘weggerukt uit het leven’, zoals sommige mensen zeggen.
Haar aardse leven was voltooid. Zij leeft verder bij God. Bij het opruimen van haar kamer voelde ik het verdriet door mijn
hele lijf. Alana leek steeds verder te verdwijnen. Maar door alleen haar dierbaarste spullen te bewaren, is er nu meer ruimte
gekomen om te rouwen. Het meest mis ik haar lach en haar aanhankelijkheid. Omdat ze zo klein en licht was, kroop ze vaak
bij me op schoot. Soms overvalt ons het gevoel: ‘ze is er zo ontzettend niet meer’. En dan is daar die deken van verdriet. Dat
hoort erbij. Dat is rouwen.”
bekijk de uitzending van het programma ‘jong' op 29 februari waarin alana te zien is op
www.uitzendinggemist.nl/programmas of via www.kwfkankerbestrijding.nl/kracht
www.vokk.nl, www.kwfkankerbestrijding.nl/kanker onder 'kinderen en kanker'
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lichaam en geest

media

Boeken
films&
muziek

“Mijn man is
begonnen met
rouwen, ik
met sterven”

Boek
Goed eten
Voor patiënten met kanker is voldoende
en goede voeding nodig om alle noodzakelijke behandelingen te kunnen doorstaan, terwijl eten juist door de ziekte
moeilijker kan gaan. Handboek voeding bij
kanker helpt daarbij. "Eindelijk een bruikbaar boek met actuele voedingsadviezen
voor mensen met kanker", aldus prof. Ellen
Kampman, Wageningen Universiteit in
het voorwoord. Handboek Voeding bij kanker, Jeanne Vogel e.o., Uitgeverij De Tijdstroom,
€ 49,00, ISBN 9789058982070

Boek
Passievol leven met kanker

Geraakt
door...
kris carr houdt een
blog bij op www.
crazysexylife.com

Anneke Wiltink
over de BBC-serie Life

Wanneer Kris Carr op haar 31ste te horen
krijgt dat ze een zeldzame vorm van
kanker heeft, maakt ze een film en schrijft
een boek vol tips over hoe om te gaan met
de ziekte (Crazy Sexy Cancer Tips, 2007). Ze
wint diverse prijzen en mag aanschuiven
bij Oprah Winfrey. In haar nieuwe boek,
Crazy Sexy, (over)leven met kanker beschrijft
ze haar spirituele overlevingstocht en
geeft adviezen om zelf te schrijven.
Crazy sexy passievol (over)leven met kanker,

fotografie Ruben Oreel

Kris Carr, uitgeverij Aramith, € 15,00
ISBN 9789068342291

“De natuur relativeert
mijn ziek zijn; je maakt deel
uit van een groter geheel”
Toen Anneke Wiltink (51) vier jaar geleden hoorde dat zij de ziekte van Kahler heeft, werd het stil in haar hoofd. Een vreemde gewaarwording voor de kinderboekenschrijfster die gewend was
aan een hoofd vol verhalen. “Ik was letterlijk met stomheid geslagen. Toch heeft die stilte me wat gebracht: ruimte om meer
naar mijn omgeving te luisteren.” Anneke vond troost in Life, de
tiendelige natuurserie van de BBC. “In aflevering vier zit mijn
favoriete fragment, een dans tussen twee vogels. Die beelden
in combinatie met de muziek eronder zijn zo indrukwekkend.
Daar zat ik, met mijn zieke lijf naar die prachtige vogeldans te
kijken. De natuur is zo mooi en wreed tegelijk. Het relativeert
mijn ziek zijn; je maakt deel uit van een groter geheel. Door de
stilte die de ziekte met zich meebracht, bleek er ruimte voor
iets nieuws: gedichten schrijven. Het resulteerde in een eerste
dichtbundel, waarvan de opbrengst naar KWF gaat.”
de dichtbundel overvloed, kankergedichten en gedachten van
anneke wiltink is te koop via www.drukkerijmiddelburg.nl
van elke verkochte bundel gaat € 8 naar kwf kankerbestrijding.
bekijk het fragment van de dansende vogels uit life op

www.kwfkankerbestrijding.nl/kracht

wilt u uw herinnering aan een bijzonder boek of lied delen? mail
naar redactie@kwfkankerbestrijding.nl o.v.v. 'geraakt door'.
meer boeken op: www.kwfkankerbestrijding.nl/

boekenkast
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Boek
Artsen over hun vak
Journaliste en schrijfster Annita Lageweg
kwam tijdens de behandelingen voor
darmkanker in 2009 vaak in gesprek met
artsen en verpleegkundigen. Het idee om
de verhalen van een aantal professionals op
te tekenen kreeg vorm in Gewoon werk. Het
boek kan kankerpatiënten en hun naasten
helpen bij het verwerken van hun ziekte en
de behandelingen. Gewoon werk, Annita Lageweg, o.a. verkrijgbaar via www.annitalageweg.nl

Film
Beginners
Oliver’s leven staat op z’n kop als zijn vader,
Hal, hem vertelt dat hij terminale kanker
heeft en homo is. Oliver blikt terug op het
leven van zijn vader, die op late leeftijd nog
met volle teugen van het leven weet te genieten. Dit helpt Oliver om op een hernieuwde,
positieve wijze in het leven te gaan staan.
De film is gebaseerd op het waargebeurde
verhaal van schrijver Mike Mills, toen zijn
75-jarige vader uit de kast kwam. Beginners,
regisseur Mike Mills, met o.a. Ewan MacGregor en

tekst Esther Smid fotografie Ruben Eshuis

Anne Marie de Vries (48): “In augustus 2010 bleek ik baarmoederhalskanker te hebben. Twee maanden later hoorde
ik dat ik terminaal was. De wereld wankelt als je hoort dat
je doodgaat. Toch heb ik afgezien van palliatieve behandelingen: ik wilde de periode die mij restte, gebruiken om met
milde nieuwsgierigheid mijn dood te bekijken. Ik besloot mijn
gevoelens in rust en stilte te onderzoeken, zodat ik open en vrij
van verkramping, weerstand of lijden kan sterven. In plaats van
de doodsangst weg te duwen, deed ik een stap naar voren en trad
hem tegemoet. Mijn sterven is toen eigenlijk al stapje voor stapje
begonnen. In het begin had ik haast; ik dacht dat ik niet lang meer
had. Ik ben nu anderhalf jaar verder en ik ben dankbaar voor de
extra tijd die ik heb gekregen. De dood werkt als steuntje in de
rug voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Het proces van zelfonderzoek heeft mijn leven intensiever en vreugdevoller gemaakt.
Ik ben dichter bij de essentie gekomen van wie ik ben, dichter bij
mijn ‘pitje’. Natuurlijk heb ik ook momenten van verdriet. Het be-

langrijkste is om hier en nu te zijn met dat wat er is. Ik maak dit
proces samen met mijn man door. Wij moeten scheiden en willen
dat in liefde doen. Dat is een zware klus. Hij is begonnen met rouwen, ik met sterven. We spreken alle emoties zo eerlijk mogelijk
uit. Onze relatie wordt daardoor waarachtiger, dat is mooi. We
willen los van elkaar volledig zijn: iedereen eindigt tenslotte met
zichzelf. Dat is geen troost, dat is gewoon zoals het is. Ik heb niets
met ‘vechten tegen kanker’. Wat is de toegevoegde waarde van zo
lang mogelijk leven? Biedt vandaag nog iets extra na gisteren? We
gaan allemaal dood. Nu komt dat moment voor mij en ik doe het
op een voor mij prachtige manier. Ik ben intens blij en tevreden
dat ik deze weg ben ingegaan. Ik voel me vrijer dan ooit, kinderlijk onbevangen. Fysiek ga ik nu erg achteruit, wat dat betreft ben
ik er wel klaar voor. Het is niet zo dat ik naar de dood verlang, het
komt vanzelf. Ik voel dat het goed is zo.”
Anne Marie overleed op 23 april 2012.

lees anne marie's blog op www.zeelandnet.nl/weblog/data/amdv/
anne marie haalde onder meer kracht uit de boeken als je wereld instort van pema chodron en de laatste illusie van osho.
http://kanker.kwfkankerbestrijding.nl/leven-met-kanker onder ‘als de dood dichtbij is’

Christopher Plummer. DVD € 14,99.
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Wederzijds

over elkaar

Nog geen vier weken nadat hij was geopereerd aan een
hersentumor stond Tim Kas alweer op het voetbalveld.
‘Jezelf nooit zielig vinden’, was altijd zijn motto. Systeemtherapeut Michèle Hamel van het Helen Dowling
Instituut leerde hem dat je juist wél jezelf moet ontzien.
tekst Ilse Ariëns fotografie Goffe Struiksma

TIM (24)

“‘Wat doe jij hier?’, vroeg een vrouwtje dat samen met mij in de
wachtkamer voor de bestraling zat. Je bent véél te jong. Bij iemand
van begin twintig verwacht je geen kanker. Dat was precies waardoor het bijna mis was gegaan. Drie maanden langer gewacht en
ik was dood geweest. Het begon vier jaar geleden met hoofdpijn.
Niemand dacht aan een hersentumor, ikzelf nog het minst. Ik piep
niet gauw en wist maandenlang de pijn te
onderdrukken met paracetamol. Misschien
waren het mijn nekspieren, dachten we, of
de zorgen om mijn oma die eierstokkanker had.
Op de ochtend van haar crematie zag ik voor het eerst
wazig en dubbel. En ’s nachts in bed leek het vaak of ik iets hoorde
bewegen in mijn hoofd. Ook moest ik overgeven zonder dat ik misselijk was. Allemaal aanwijzingen voor een hersentumor. Toch duurde
het een halfjaar voor de artsen ontdekten dat ik een tumor had. En
nog langer voor we wisten dat die deels kwaadaardig was. Ik moest
met spoed onder het mes. Mijn ouders en vriendin waren ontdaan,
maar zelf onderging ik alles tamelijk relaxed. Al een week of vier na
de operatie stond ik weer op het voetbalveld. En tijdens de dertig
bestralingen bleef ik sporten, tegen het advies van de artsen in. Ik
ben veel te snel begonnen met dingen weer oppakken. Ik dacht dat
ik weer de oude was, maar raakte steeds meer opgefokt en gefrustreerd. Het dieptepunt was toen mijn vriendin per ongeluk de dekens
wegtrok bij mijn voeten en ik begon te schreeuwen. Ik begreep niet
waar dat driftige vandaan kwamen en schaamde me ervoor. Gelukkig zochten mijn ouders hulp en kon ik terecht bij het Helen Dowling
Instituut. Michèle heeft me erop gewezen dat mijn frustratie samenhing met de ziekte. Er mist door de tumor letterlijk iets in mijn hoofd,
waardoor mijn hersenen harder moeten werken en ik eerder tegen
grenzen aanloop. Er was een klik tussen ons en de gesprekken waren
gezellig, maar als het erop aankwam was Michèle streng en direct,
precies wat ik nodig had. Ze adviseerde een strak dagritme met voldoende slaap. Als ik tegensputterde, kwam ze met goede argumenten. Michèle heeft me geleerd mijn verantwoordelijkheid te nemen.
Ze heeft me een stuk volwassener gemaakt. Ik heb er nu zelf voor gekozen geen alcohol meer te drinken en gezond te eten. Ook ga ik nog
zelden tot laat in de nacht stappen. Ik merk dat het effect heeft.”

”Michèle heeft me geleerd
mijn verantwoordelijkheid
te nemen”
30

“Die boosheid kwam
doordat hij minder kon
dan hij wilde”

Michèle (45)

“De eerste twee keer dat Tim bij mij kwam, is de doos tissues regelmatig op tafel gekomen. Daarvóór had hij maar één keer gehuild: op
het moment dat hij hoorde dat er iets in zijn hoofd zat – een vochtblaas volgens de neuroloog. Toen Tim ziek was, maakte hij zich minder zorgen om zichzelf dan om de mensen in zijn omgeving. Hij wilde
zijn vriendin en zijn ouders geen pijn doen. Hij vond dat zijn vader
om oma moest kunnen rouwen en niet meteen met andere zorgen
moest worden opgezadeld. Ik heb met Tim over hemzelf gepraat,
over zijn eigen gevoelens en angsten. Over hoe hij pas lang na de
operatie met een schok besefte dat hij dood had kunnen zijn. We ontdekten dat hij zo boos en gefrustreerd was doordat hij minder kon
dan hij wilde. Zijn conditie liet het weleens afweten bij het voetballen en hij was ’s avonds eerder moe. Ik heb hem verteld dat vermoeidheid een bekend verschijnsel is bij kanker. Tim heeft het CIOS gedaan
(opleiding tot sportleider, red.), maar werkt nu in de kinderopvang.
Laat het maar even zo, zei ik. Beter werk dat je met twee vingers in de
neus doet dan een baan die nu te veel van jezelf vraagt.
Bij het Helen Dowling Instituut geven we naast gesprekstherapie
ook mindfulnesstrainingen. Daarbij leer je onder andere de dingen
te accepteren zoals ze komen. Met Tim heb ik ook aan die acceptatie
gewerkt. Hij is erg positief ingesteld en stapt soms te makkelijk over
problemen heen. Je wordt nooit meer de oude, heb ik tegen hem gezegd. Een hersenoperatie heeft altijd invloed op je functioneren en op
aspecten van je persoonlijkheid. Hoe hij daar later op antwoordde,
heeft veel indruk op me gemaakt. ‘Ik had alles wat ik door mijn hersentumor heb meegemaakt eigenlijk ook niet willen missen’, zei hij.
Hij doelde op de warmte en steun die hij had gekregen. Natuurlijk
neem je als therapeut een professionele houding aan, maar je bent
niet geheel gevoelloos. Ik kom niet vaak zulke jonge kankerpatiënten
tegen als Tim. We hebben een speciale band gekregen. Hij was ook
nog eens bijzonder open en had een heerlijk gevoel voor humor. Bij
de laatste sessie gaf hij me een kaartje met een bedankbriefje erin: je
hebt door de therapie een plekje in mijn hart en daar ben ik je dankbaar voor.”
het helen dowling instituut (hdi) begeleidt kankerpatiënten en
naasten via groepstherapie, individuele therapie, therapie samen
met partner of gezin en de internettherapie. de therapieën worden
vergoed via de basisverzekering.

www.mindermoebijkanker.nl, www.hdi.nl
http://kanker.kwfkankerbestrijding.nl/leven-met-kanker
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kracht koken

Tip
tweets

Het recept van...
RenÉ

VRAAG: Wat at u tijdens
uw behandeling?

@relindedebeer
Hoeft natuurlijk niet per se als
toetje... verse ananas en rijpe
aardbeien met mangosorbetijs.

Wie ziek is, moet goed eten. Maar wat eet je als je te moe bent om te koken en van
bijna alles misselijk wordt? Lezers sturen ons de recepten die hen erdoorheen hebben
gesleept. Deze keer: René Seegers, sinds november in behandeling voor zaadbalkanker, over voedzame, troostrijke pasta met oude kaas. tekst Resi Lankester fotografie Ruben Eshuis

“De pasta is niet
alleen lekker, maar
ook troostrijk”

In december 2011 vierde René Seegers (40)
zowel kerst als zijn veertigste verjaardag
vanuit het ziekenhuisbed. Voor het eerst
waren deze belangrijke data niet langer
synoniem met lekker eten. “Ik ben gek op
eten. Maar dit jaar niet; ik was misselijk
van de chemo, niets smaakte. Eten was
niet langer leuk en gezellig; het was een
middel om te overleven. Heel teleurstellend. Ik voelde me erg alleen en emotioneel
die dagen.”
Ook na het ziekenhuisverblijf gooiden de
chemo’s roet in het eten. “Ik kreeg Cisplatine, een soort platinaoplossing waardoor
het lijkt alsof je de hele dag een roestige
spijker in je mond hebt. Koffie en melk vond
ik opeens heel vies.“ Alleen heftige smaken
waren in staat boven die metaalsmaak
uit te komen: knoflook, kruiden en heel
veel zout. Een succes bleek een recept van
pasta, groente, room en oude kaas. “Die
oude kaas zorgt voor genoeg smaak en het
scheelt een berg zout.” Maar de pasta heeft
nog een functie. “Al het thuis zitten zorgde
ervoor dat ik herinneringen ging ophalen.
Ik moest opeens weer denken aan die heerlijke pasta die mijn moeder altijd voor het
gezin maakte. Met, inderdaad, veel oude
kaas. Deze pasta is dus niet alleen lekker,
maar ook troostrijk.”
En dan is er nog een voordeel: de romige
pastasaus hielp René om de vijftien kilo die
hij door de ziekte was afgevallen, er weer
aan te krijgen. “De afgelopen maand was
het in dat opzicht lang leve de lol. Ik heb
gewoon alles gegeten waar ik zin in had;
makreel met mayonaise, broodjes haring.
Voor ik kanker kreeg was ik op dieet, nu
kon alles even weer. Dus ondanks alles had
deze periode ook wel iets positiefs.”
meedoen aan deze rubriek? mail uw
favoriete recept + een korte toelichting
naar: redactie@kwfkankerbestrijding.nl
o.v.v. krachtkoken.

http://preventie.kwfkanker
bestrijding.nl/voeding
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@KSlagt
Ik at me suf aan broodjes haring.
Mijn lichaam snakte naar eiwitten
en goede vetten.

@FiekeBazelmans
Niets. Na chemo smaakte alles als
dood konijn! Daarom krijgt John
nu sondevoeding van @SorgenteBV. Benieuwd naar tips.

Pasta met
groente

@sweetlief
tijdens chemo's koude salades,
daar werd ik niet zo misselijk van.
Cola vies, melk deed het goed.

en oude kaas

Wat vindt de diëtiste?

Voor 2 personen
Bereidingstijd circa 20 minuten

250 gr. spaghetti
1 rode paprika, fijngesneden
5 á 6 tomaten, ontveld en kleingesneden
3 lenteuitjes, fijngesneden
1 grote ui, fijngesneden
broccoli, fijngesneden
olie of margarine
flesje kookroom
oude (strooi)kaas naar smaak
Stap 1: Spaghettti koken volgens recept.
Stap 2 : Tomaten ontvellen door ze kort in
kokend water te leggen.
Stap 3: In een koekenpan de fijngesneden ui
fruiten in olie of margarine.
Stap 4: Fijngesneden broccoli en fijngesneden tomaten
erbij doen en dit zo'n 5 minuten laten pruttelen.
Stap 5: Fijngesneden lenteui en paprika erbij doen en
ongeveer een half flesje kookroom 3 minuten
laten meepruttelen.
Op het bord de oude kaas er overheen strooien.

Marjolanda Kennis is diëtist oncologie bij de Wever/
Instituut Verbeeten in Tilburg. Samen met collega
Ellen de Gier, werkzaam bij ziekenhuis Bernhoven,
geeft ze lezers advies.
Marjolanda: “De constante
vieze smaak in de mond is
een bekende klacht bij chemotherapie. Ook horen we
vaak dat voeding ineens heel
zout of zoet smaakt of dat er een afkeer is van
koffie of vlees. Ook kan de smaak afvlakken, zodat een koekje smaakt als een hap zand.
Er is geen standaardoplossing voor deze klachten, want niet iedereen ervaart hetzelfde. Soms
kan het helpen om de smaak te ‘camoufleren’
zoals meneer Seegers doet met zout of kruiden.
Sommige mensen vinden producten met een
neutrale smaak, zoals melk of vla juist lekker.
Voedsel dat maar kort in de mond is, zoals soep,
pap of stamppot, kan ook prettig zijn. We raden
mensen aan om eens naar voeding te kijken
die ze normaal niet eten. Zo is fruit uit blik voor
sommige mensen niet zo bekend, maar soms
wel aangenamer dan vers fruit. Omdat het
zachter en zoeter is. En ook al heeft fruit uit blik
wat minder voedingswaarde, het kan prima als
tussendoortje worden gegeten.”
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Bijzondere acties 2012
Opbrengst
2011:
€ 20.176.381

Opbrengst
2011:
€ 1.425.649

6 & 7 juni 2012

Juni/juli 2012

17 t/m 20 juli 2012

Alpe d’HuZes

SamenLoop
voor Hoop

Nijmeegse Vierdaagse

Alpe d’Huez, Frankrijk

Diverse steden

www.opgevenisgeenoptie.nl

www.samenloopvoorhoop.nl

Opbrengst
2011:
€ 18.273

Opbrengst
2011:
€ 1.600.500

8 juni/ 17 juli/
30 september 2012

9 september 2012

Fight cancer
Heldenrace

Ride for
the Roses

Amsterdam,Eindhoven,Den Haag

Westland

www.fightcancer.nl/heldenrace

Kesbeke Fijne Tafelzuren werd de allereerste ‘Zakenvriend’ van KWF Kankerbestrijding. Deze samenwerking
houdt in dat een bedrijf zich structureel aan KWF bindt
en maandelijks geld doneert. Oos Kesbeke (53), eigenaar:
“Leuk hè! Ik ben er trots op dat we dit doen. Daarom staat
de samenwerking ook prominent op onze website www.
kesbeke.nl. De reacties zijn goed. Zo heeft degene die onze
site maakt, deze informatie er gratis op gezet. Klanten die
het zien staan, reageren enthousiast. Zelf heb ik van nabij
met kanker te maken gehad: mijn eerste vrouw stierf zestien jaar geleden aan de ziekte, mijn vader anderhalf jaar
geleden. Maar daar gaat het natuurlijk niet alleen om, ik zie
het overal in mijn omgeving. Kanker is een kloteziekte. En

Hoofdredactie
Stan Termeer
Resi Lankester (adjunct)

tekst Resi Lankester fotografie Ruben Eshuis

als geld helpt om de juiste behandeling te vinden, dan moeten we zorgen dat dat geld er komt. Zelf doneren we 250 euro
per maand. Ook al is er niet meteen morgen een medicijn
tegen kanker, alle beetjes helpen. Kesbeke is een familiebedrijf. Helpen, geven en niet alleen maar nemen: dat zit bij
ons in het bloed. Toen ik klein was, kwam er elke zondag een
kindje uit het plaatselijke weeshuis bij ons over de vloer, om
te spelen. KWF is niet de enige organisatie waaraan we ons
verbinden om de wereld iets beter te maken. We bieden ook
maatschappelijke stages aan, bijvoorbeeld aan jongeren uit
oorlogsgebieden. Geven hoort erbij, zeker in deze materialistische maatschappij.”

wilt u ook samenwerken met kwf kankerbestrijding? bel dan met willemijn van den berg: 020 - 5700582 of mail wvdberg@kwfkankerbestrijding.nl
kwf kankerbestrijding werkt samen met de volgende bedrijven: didi, hema, psv, zwitsal , fc utrecht, hunkemöller, menzis, kruidvat, klm, plus magazine
en kidslabel. http://helpen.kwfkankerbestrijding.nl/helpen-als-bedrijf
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Nijmegen e.o.

www.4daagse.nl

www.ridefortheroses.nl

Kracht is een gratis uitgave van KWF Kankerbestrijding en verschijnt 4x per jaar voor
patiënten relaties en vrijwilligers van KWF Kankerbestrijding (ISSN 1876 - 0686). De
meningen en standpunten in dit blad worden niet noodzakelijkerwijs onderschreven door KWF Kankerbestrijding. Van Kracht is ook een luisterversie beschikbaar.
Voor mensen met een leeshandicap verschijnt Kracht op Daisy cd-rom. Voor een
luisterabonnement neemt u contact op met Dedicon op tel. 0486 486 486.

“Geven en niet alleen
maar nemen: dat zit
bij ons in het bloed”

Opbrengst
2011:
€ 47.193

Beeldbewerking
Paul Wolzak
Drukwerkbegeleiding
Graphic, Leusden
Druk
Senefelder Misset, Doetinchem
Abonneren, adres wijzigen
of afmelden?
publieksservice@kwfkankerbestrijding.nl
Nummers nabestellen?
Kijk op www.kwfkankerbestrijding.nl/
kracht en download voorgaande
uitgaven van de website. Of mail
de redactie:
RLankester@kwfkankerbestrijding.nl
Postadres Redactie Kracht
Postbus 75508
1070 AM Amsterdam

Deelnemers die zich laten sponsoren,
steunen KWF! Verzamel snel sponsors via de actiepagina van KWF:
www.staoptegenkanker.nl

KWF Kanker Infolijn
0800 - 022 66 22 (gratis) Informatie
en advies voor kankerpatiënten en
hun naasten: Ma-vr 9.00-18.00 uur.
Brochures bestellen kan ook op
http://kanker.kwfkankerbestrijding.nl.
KWF Geverslijn
0900 - 202 00 41 (€ 0,01/m) Voor alle
vragen over steun aan KWF Kankerbestrijding. Ma-vr 9.00-21.30,za 9.00-13.00 uur.
Nalaten aan
KWF Kankerbestrijding?
Kijk op www.kwfkankerbestrijding.nl/
nalaten. U kunt ook contact opnemen
met Ellen Coster, tel. (020) 570 05 00.
Collecte voor
KWF Kankerbestrijding
Organiseert u de collecte in uw
woonplaats of zou u daarbij
betrokken willen zijn, meldt u
dan aan als collectant via onze site
www.kwfkankerbestrijding.nl
of bel (020) 570 0500, email:
info@kwfkankerbestrijding.nl

In actie voor
KWF Kankerbestrijding
Iedereen kan een actie voor
KWF Kankerbestrijding aanmelden op:
www.staoptegenkanker.nl
Plaatselijke KWF-afdelingen
die naast de collecte een extra
activiteit organiseren, kunnen
contact opnemen met hun promotor.
Samenloop voor Hoop
Wilt u een Samenloop voor Hoop
organiseren of wilt u informatie over
de samenlopen, neem dan contact
op met coördinator Pauline van
Cromvoirt: (020) 570 05 00, email:
pvcromvoirt@kwfkankerbestrijding.nl
Vacatures
http://overons.kwfkankerbestrijding.nl/
vacatures

colofon & service

code W97

samenwerking

